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Har du pasienter som ikke kan
nyte kaldt & varmt pga ising fra
tannhalsene?

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

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

Colgate® gjør forskjellen
www.colgateprofessional.no

1) Patient Experience Program, EU2015, IPSOS. Et produkt med identisk formel ble testet i dette programmet 2) Nathoo S et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 123 –130. 3) Ayad F et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec
Iss): 10 –16.* Når tannpasta blir applisert direkte på hver enkelt følsomme tann i 60 sekunder.
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For et par uker siden var jeg inne i NTpFs lokaler i Oslo for
å lage en sak på det første nettverksmøtet for tannpleiere
som forsker. Fire spennende damer var samlet, alle enten
PhD eller stipendiater. Flere var invitert, men hadde ikke
anledning til å møte. Både hver for seg og til sammen sitter
de på store kunnskaper, og de har forsket ut fra et ganske
nytt ståsted: Tannpleierens.
Ord som hele tiden går igjen når det snakkes tannpleie, er
«forebyggende» og «helsefremmende». De triller etter hvert
svært så lett av tungen når faget drøftes eller omtales. Derfor er det spennende å
se hva tannpleierne kan bringe til torgs av ny viten med denne innfallsvinkelen.
For mange av oss er vant til at utgangspunktet for forskning er sykdom, ikke
forebygging.
Nettverket som nå er dannet bør være en støtte for mange tannpleiere som sysler
med tanken på forskning. Uansett hvilket fag man utøver eller hvilken interesse
man har, vil man før eller siden tenke: Dette skulle jeg gjerne visst mer om. Dette
lurer jeg på. Jeg er nysgjerrig på det. Finnes det virkelig ikke noe kunnskap om
det? Har ingen forsket på dette? Da er det fantastisk å kunne gripe muligheten
selv. For svært mange, kanskje flere enn man tror, har sjansen. Det er blant privilegiene ved å bo i et land hvor det finnes rik tilgang på gode institusjoner og
økonomiske midler. Jeg har en følelse av at det lille nettverket som nå er opprettet
vil vokse ganske kraftig i løpet av de nærmeste årene!
Kvalitetssikret informasjon og kunnskap vil alltid være viktig og nødvendig for å
kunne fatte de riktige beslutningene. Det gjelder vår egen helse, det gjelder økonomi og politikk. Ironisk nok har det aldri før vært tilgang til så mye informasjon
i samfunnet, men det meste er ufiltrert, og det er også krefter der ute som bruker
feilinformasjon systematisk. Det kan få dramatiske og skremmende følger, slik vi
ser det i noen av verdens største og mektigste land som opplever sterke politiske
omveltninger – kanskje på sviktende kunnskapsgrunnlag.
2016 var et merkelig år. Jeg velger å ha et optimistisk blikk på 2017. Og jeg håper
på hjelp fra mange ulike ressurser for å fatte mine egne beslutninger på et mest
mulig rasjonelt og faktabasert grunnlag.
Jeg ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År!
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LEDER

Et innholdsrikt år
Nå nærmer julen seg og jeg ser tilbake på
enda et innholdsrikt år som nestleder i
NTpF. Det er en utfordring å sette seg like
godt inn i alle sakene som NTpF jobber
med. Derfor vil jeg gi honnør til vår leder
Hilde Aga og NTpFs administrasjon som
klarer å holde fokus og jobbe så hardt
som de gjør for medlemmene i NTpF og
fagsakene. Det er imponerende.
I tillegg til temaer i prinsipprogrammet som vi jobber kontinuerlig med,
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er det mange saker på dagsorden. Den
mest sentrale saken i 2016 er regjeringens vedtak om at tannhelsetjenesten
bør overføres fra fylkeskommunen til
kommunen. Samtidig foreslås det å innføre kompetansekrav i lov om helse- og
omsorgstjenestene. Der var tannpleierne
i utgangspunktet foreslått som en av de
ni yrkesgruppene som skulle lovfestes,
men yrkesgruppen ble senere fjernet som
kjernekompetanse. Tannpleierforeningen
mener det er viktig for kommunens innbyggere at tannpleiernes helsefremmende
og kliniske kompetanse lovfestes dersom
tjenesten flyttes til kommunene, og har
fremmet krav om dette. Norsk Tannpleierforening har i sitt høringssvar vektlagt folkehelseperspektivet og tannpleierfaglig kompetanse som virkemiddel for å
fremme tannhelsen. All forskning viser
at munn- og tannhelsen har innvirkning
på ulike sykdomsforløp. Derfor er tidlig
intervensjon og helsefremmende tiltak en
viktig del av det tannhelsefaglige tilbudet.
Videre har tannpleierforeningen vektlagt
viktigheten av at tannhelsetjenesten bør
være organisert på regionsnivå.
En god nyhet i statsbudsjettet for 2017
er det blitt etablert en tilskuddsordning;
«Lønn for tannpleiere under videreutdanning som er ansatte i fylkeskommune»: Det er arbeidsgiver offentlig,
fylkeskommune, som kan søke Helsedirektoratet om lønnstilskudd for
tannpleiere som tar Videreutdanningen i
tannpleie og helsefremmende arbeid ved
Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og/eller
masterstudium i helsefremmende arbeid.
Tilskudd til reise-/oppholdsutgifter kan

i enkelte tilfeller gis. Mer informasjon vil
komme fra Helsedirektoratet når regelverket for tilskuddsordningen er vedtatt
av Helse- og omsorgsdepartentet. For
tannpleiere i privat sektor er det muligheter å søke om stipend hos Delta og Norsk
Tannpleierforening etter fullført videreutdanning og/eller mastergrad ved HSN.
Det er viktig at vi markedsfører oss som
yrkesgruppe. Her har vi alle et ansvar.
Ny fagside er under konstruksjon og vil
lanseres innen utgangen av 2016. Vi ser
frem til å få en moderne, velorganisert
side som gir god informasjon og gode tjenester til våre medlemmer og tillitsvalgte.
Det er flott at facebooksiden blir likt og
at innleggene blir kommentert. Over
tre millioner nordmenn er på Facebook.
Derfor er dette en bra kanal for å markedsføre oss.
Nestleder sitter i referansegruppen for
tobakkskampanjer i Helsedirektoratet, og
deltar i møter som forbereder ulike tiltak
når det gjelder tobakksforebyggende
arbeid. Årets «Sluttadag» ble arrangert
24.oktober i år. Tannpleierne ser pasientene sine jevnlig, og har derfor en svært
viktig rolle i å motivere og gi veiledning i
røyk- og snusslutt.
Da avslutter jeg med å ønske leserne en
riktig god jul. Jeg ser frem til et nytt år
med nye oppgaver, og et godt samarbeid
med lokalavdelingene rundt om i vårt
vakre land.
Trude A. Haugsdal nestleder

på plakaten
Ny definisjon av oral helse
Den internasjonale tannlegeforeningen vedtok på sitt møte i
Poznan i høst en ny definisjon av begrepet «oral helse». Den
nye definisjonen er som følger:
«Oral helse er et sammensatt begrep og omfatter evnen til
å snakke, smile, smake, berøre, tygge, svelge og uttrykke en
rekke følelser gjennom ansiktsuttrykk med selvtillit og uten
smerter, ubehag eller sykdom i det kraniofasale kompleks.»
Definisjonen er utarbeidet av FDIs «tenketank»,
som inkluderer eksperter på oral helse, folkehelse og
helseøkonomi. I tillegg til medlemmene er definisjonen
utprøvd på en videre krets, inkludert pasienter,
tannhelsepersonell, folkehelsearbeidere, akademikere,
offentlige tjenestepersoner, industrien og konsumenter.

Ny retningslinje for TMD klar
Benthe Hansen (t.v.) vant prisen for 2016. Til høyre Ellen Grøseth fra Oral-B.

Statutter for Oral-Bs
tannpleierpris
FORMÅL
Oral-B ønsker å hedre en tannpleier som har utmerket seg i løpet av
året.
TILDELING
Oral-Bs pris skal gis til en tannpleier som har gjort seg spesielt
bemerket i løpet av året. Utlysning av prisen skal annonseres i
Tannstikka og på profesjonens websider. Det er ikke anledning til å
fremme seg selv som kandidat. Ved tildeling skal det legges vekt på:
• Stor faglig interesse
• et stort engasjement for profylakse, planlegging og rutiner.
• Samfunnsinteressert f.eks. med fokus på spesielt
behandlingstrengende pasienter.
Oral-B dekker kostnadene til prisen, reise til og fra fagkurset samt
opphold, kursavgift og sosialt arrangement for den nominerte
kandidaten i forbindelse med utdelingen. Prisen skal være en
gavesjekk med verdi NOK 10.000 i tillegg til et diplom og blomster.
FORSLAGSFRIST
Tildelingen skjer under NTpFs årlige fagkurs av en representant for
Oral-B.
Forslag på kandidater med begrunnelse sendes innen 20. mars i
tildelingsåret til: ntpf@delta.no.

For første gang er det utarbeidet en nasjonal faglig retningslinje
for pasienter med temporomandibular dysfunksjon (TMD) i
Norge. Helsedirektoratet offentliggjorde retningslinjen i slutten
av november. TMD er en fellesbetegnelse for dysfunksjon og/
eller smerter relatert til kjeveledd, tyggemuskulatur og andre
omliggende strukturer. Se «Tannstikka» nummer 2-2016.
Retningslinjeprosjektet er del av et større oppdrag fra Helse- og
omsorgsdepartementet med mål om å styrke tilbudet til pasienter
med temporomandibulær dysfunksjon (TMD).
Retningslinjen gir klinisk praktiske anbefalinger og råd om
utredning, behandling og behandlingsforløp for de vanligste
diagnosene relatert til TMD. I retningslinjene fremkommer det
at i de aller fleste tilfeller er TMD-symptomer forbigående og
som første tiltak anbefales informasjon, herunder rådgivning om
egenaktivitet. Videre er det viktig å gjøre individuelle vurderinger
og tilpasninger for hver enkelt pasient. Det kan være aktuelt
med flere typer tiltak for samme diagnose. Valg av tiltak
gjøres i samarbeid med pasienten og på bakgrunn av en
helhetsvurdering av sykdomsbildet.

40 år

Brit Randi Holme, Trondheim
Anne Jorun Bendiksen, Gimse
Natalia Doina Skulstad, Bergen
Mona Taslina Vee, Haugesund
Lena Skogvoll, Stavanger
Linda Lundsbakken, Åsvang
Sadia Sultana Khan, Oslo

50 år

Camilla Hundstuen, Nesodden
Mary-Jane Varpe, Bremanger
Mona Wang, Bardu
Lise Ingebrigtsen Pedersen, Namsos

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

Seks av ti sender
bekymringsmelding
Blant tannleger og
tannpleiere har seks av ti
sendt bekymringsmelding
til barnevernet etter
mistanke om omsorgssvikt.
En tredjedel har unnlatt
å gjøre det, til tross for
mistanke om at barn er
utsatt for omsorgssvikt.
Undersøkelsen er en del av
doktorgradsavhandlingen
til stipendiat og tannpleier
Ingfrid Vaksdal Brattabø.
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Tekst og foto: Anne L. Buvik

Brattabø var til stede på nettverksmøtet
NTpF nylig arrangerte for tannpleiere
som forsker. Hun er stipendiat ved
Universitetet i Bergen og Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Vest/Hordaland, og er trolig klar til å disputere i
løpet av et års tid. Men funnene vekker
allerede oppsikt, og har fått bred omtale i
store norske aviser.
– Årsakene til bekymringsmeldingene
kan være at barna har massevis av hull i
tennene og svært dårlig munnhygiene,
gjerne i en kombinasjon med at man
uteblir fra timen gjentatte ganger. I noen
ekstreme tilfeller kan tannhelsepersonell
også mistenke fysiske, psykiske og
seksuelle overgrep ut fra skader de ser
eller andre forhold som gir grunn til
bekymring, sier Brattabø.
Forskeren har også spurt hvor mange

som har sendt melding til barnevernet
forholdsvis nylig, mellom 2012 og 2014,
for å få en pekepinn på om flere melder
nå enn før. Da svarer drøyt 42 prosent at
de har rapportert til barnevernet i denne
treårsperioden.
Brattabø sier det har vært mye fokus på
meldeplikten de senere årene og at temaet
barn og omsorgssvikt også er blitt en del
av utdannelsen til tannlegene og tannpleierne. Derfor er det gledelig at så
mange tar den lovpålagte meldeplikten på
alvor.
98 prosent av norske barn i alderen tre
til 18 år går regelmessig til tannhelsekontroll, enten hos tannpleier eller tannlege.
Tannhelsepersonell er dermed i en unik
posisjon for å oppdage mulig omsorgssvikt hos barn. Særlig fordi at tannhelsen
hos barn i Norge er blitt så god at det da
er lett å se de som skiller seg ut.
– Men de rundt 500 årlige bekymrings-

AKTUELT

Tannhelsepersonell holder et
våkent øye med barn som kan
være utsatt for omsorgssvikt.
Foto: Shutterstock

meldingene fra tannhelsepersonell til
barnevernet er likevel ikke mange, når vi
vet at alle norske barn er innom tannlege
eller tannpleier minst hvert annet år, sier
hun.
Sammenlignet med kolleger i andre
land ligger norske tannleger og tannpleiere høyt når det gjelder å melde fra.
Studier fra Skottland, Storbritannia og
Danmark viser at henholdsvis 11, 29 og
13 prosent av tannhelsepersonellet har
meldt fra, mot Norges 60 prosent.
Studien viser også at tannhelsepersonell
under 40 år sender flere bekymringsmeldinger enn sine eldre kolleger. Det er også
forskjeller mellom by og land: Tannhelsepersonell i små kommuner med 10.000
eller færre innbyggere sender færre
bekymringsmeldinger enn sine kolleger i
større kommuner. Det kan skyldes tette
bånd til pasientene og familiene deres.
– Vi ser også regionale forskjeller. Det er

færre meldinger fra Vest- og Midt-Norge,
mens tannhelsepersonell i Sør-Norge
sender flest, påpeker hun – uten at
forskerne kjenner årsaken til dette.
Ingfrid Vaksdal Brattabø ble utdannet
tannpleier i Bergen i 1997, men valgte
etter en stund å skifte fagområde og
studerte biologi, hvor hun tok hovedfag.
Hun tok også pedagogisk utdannelse.
- Så ble det lyst ledig en stilling som
folkehelserådgiver i Hordaland fylkeskommune, en stilling som jeg søkte på og
fikk. Det var en stilling hvor jeg fikk bruk
for all min kompetanse, og nå har jeg
jobbet i det offentlige siden 2008, forteller
hun.
Hun søkte opptak som PhD stipendiat i
2014 etter å ha gått på forskerkurs i regi
av Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Vest/Hordaland og UIB.
- Gjennom jobben min hadde jeg fått
erfaring med samarbeid mellom ulike
aktører innen helse og omsorgstjenestene,
statlige mottak og barnevernstjenesten. I
samarbeid med tannhelsetjenestene i
Rogaland, Sogn og Fjordane og Hordaland ble det mellom annet utarbeidet og
etablert samarbeidsavtaler mellom
barnevernstjenesten og tannhelsetjenesten. I tillegg ble det utarbeidet rutiner for
melding av bekymringsmeldinger til
barnevernet. Som den del av denne
prosessen ble det dannet et unikt og
verdifullt samarbeidsnettverk mellom
Statens Barnehus i Bergen og Stavanger,
RVTS vest, Institutt for klinisk odontologi UIB, Barnevernsvakten i Bergen og
tannhelsetjenestene i de tre vestlandsfylkene. Nettverket ble opprettet i 2009 og
fikk navnet Kompetansenettverk vest,
tannhelse, omsorgssvikt og overgrep mot
barn. I dette barnevernsarbeidet opparbeidet vi oss unik kompetanse og
kunnskap om feltet, og det åpnet også
øynene for hva meldeplikten innebærer
og tilhørende utfordringer. Jeg og mine
kollegaer så også stor mangel på kunnskap på området, sier Brattabø om sitt
valg av emne.
Forskningsprosjektet ble igangsatt i regi

Ingfrid Vaksdal Brattabø har gjort flere interessante funn i sin forskning så langt.

av Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Vest/Hordaland, og det ble opprettet
samarbeid med Hemil-senteret ved
Universitetet i Bergen. Og de første
resultatene er altså omfattet med stor
interesse.
- Samtidig er det viktig at resultatene
blir omtalt på en edruelig og saklig måte.
Det må ikke bli slik at foreldre lar seg
skremme og ikke tør å ta barna med til
tannbehandling om de skulle få et
kariesangrep av frykt for å bli mistenkt
for omsorgssvikt, understreker Brattabø.
Hun er imponert over svarprosenten fra
tannleger og tannpleiere i undersøkelsen.
- Jeg fikk en svarprosent på hele 78
prosent, noe som er særdeles godt på et
elektronisk spørreskjema. Det er dessuten
svært omfattende, og tar nærmere 40
minutter å svare på. Det tyder på at
tannhelsepersonell er bevisste og tar
denne problemstillingen på største alvor,
understreker Brattabø.
Kilde for noen sitater: Aftenposten
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Non-operativ vs operativ
behandling av karies blant
barn og unge
Målsetningen med artikkelen er å presentere og diskutere dagens forskningsbaserte kunnskap om metoder for å behandle
karies på barn og ungdom, spesielt om det er grunnlag for å
legge større vekt på non-operativ terapi og derved redusere
behovet for fyllingsterapi (operativ terapi).
Av Magne Raadal, Ivar Espelid og Claes-Göran Crossner
Artikkelen er tidligere publisert i Norsk Tannlegeforenings blad «Tidende» nummer 1/2011.
Gjengitt med tillatelse.

Til tross for en viss vitenskapelig
usikkerhet hevder internasjonalt ledende
forskere at det er forskningsbasert
grunnlag for non-operativ kariesterapi,
hvilket innebærer å reversere, stanse eller
forsinke progresjonen av initiale kariesangrep ved hjelp av profylaktiske og
non-operative metoder. Dette forutsetter
at man anvender diagnostiske rutiner
som oppdager tidlige stadier i kariesutviklingen og bedømmer risikoen for at de
videreutvikler seg.
Tannhelsetjenesten for barn og
ungdom bør derfor legge til rette for at
prinsippene for non-operativ kariesterapi
innføres. Det forutsetter sannsynligvis en
del strukturelle forandringer i forhold til
innkallingsrutiner, bemanning og insentiver for de ansatte i tjenesten. Non-operativ terapi krever mange behandlingsse-
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kvenser og korte innkallingsintervaller
for pasienter med kariesaktivitet, og en
forutsetning for kostnadseffektivitet vil
være at man har tilstrekkelig tilgang på
rimeligere personell som tannpleiere og
tannhelsesekretærer med spesiell
opplæring. Økonomiske og andre
insentiver, både for de ansatte og for
tannhelsetjenesten, må dessuten tilpasses
strategien. Bonusordninger som favoriserer operativ terapi vil således være et
hinder.
KLINISK RELEVANS
Kariesprofylakse og kariesterapi er de
viktigste oppgavene i tannhelsetjenesten
for barn og ungdom. Operativ kariesterapi (fyllingsterapi) er en symptomatisk
behandlingsform der man behandler
lesjoner som har utviklet kavitet.

Non-operativ terapi er en kausal behandlingsform der man tar sikte på å diagnostisere tidlige stadier i kariesprosessen og
stanse eller reversere lesjonen før det
oppstår kavitet. Ettersom operativ
kariesterapi er forbundet med en rekke
ulemper, så som tap av frisk tannsubstans, behov for omgjøring av fyllinger og
utvikling av angst for tannbehandling,
bør det legges større vekt på anvendelse
av non-operativ terapi i tannhelsetjenesten.
Karies er en multifaktoriell sykdom
(1). Patogenesen er godt kjent og
akseptert i den forstand at det dreier seg
om normalfloraens bakterier i biofilm på
tannoverflaten som produserer svake
organiske syrer som resultat av metabolisering av karbohydrater. Hvilke bakterier
som produserer de organiske syrene som
er avgjørende for initiering og utvikling
av karies, er i dag omdiskutert. Tradisjonelt har tidigere litteratur fokusert på
mutans streptococcer og laktobaciller,
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Fig. 1: Faktorer som er involvert i
utviklingen av karies.

Modifisert etter
Selwitz, Ismail & Pitts 2007
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men nyere forskning med molekylærbiologiske metoder har vist et mangfold av
bakterier som kan spille en rolle (2, 3).
Men kunnskapen om at det foreligger en
rekke risikofaktorer utover dette, gjør at
man ikke lenger bare kan betrakte denne
sykdommen som betinget av de 3
velkjente sirklene i Keyes’ triade; tann,
substrat og mikroorganismer, eventuelt
med tillegg av tid som den fjerde sirkel.
En rekke personlige faktorer som
påvirker det intraorale miljøet spiller en
så stor rolle for forståelsen av sykdommen at modellen med de 3–4 sirklene er
blitt utvidet til å inkludere andre
risikofaktorer og derved karakterisere
karies som en multifaktoriell sykdom.
Fig. 1 er et eksempel på en slik modell
basert på publikasjoner av Fejerskov (4)
og Selwitz og medarbeidere (1). Det er
dessuten en økende erkjennelse av at også
arv spiller en betydelig rolle for kariesfoFig. 2: Foreslåtte terapiformer basert på karies
diagnostisk nivå
(Pitts 2001 (7))

rekomsten (5).
Karies betraktes som en kronisk
sykdom der symptomene varierer fra
subklinisk, subsurface demineralisering
til infeksjon og destruksjon av dentin,
med og uten kavitetsdannelse (6). Hos de
fleste mennesker veksler prosessen
mellom demineralisering og remineralisering i perioder hver eneste dag.
Hvorvidt sykdommen progredierer,
stopper eller reverserer er avhengig av
balansen mellom de- og remineralisering.
Det er når plakket (biofilmen) får
anledning til å modnes over lang tid, at
kariesprosessen progredierer. Initiale
stadier av sykdommen er derfor reversible dersom sukkerinntaket reduseres,
biofilmen fjernes og overflaten holdes
ren.
DIAGNOSTIKK
Nigel Pitts (7) har illustrert kariesfore-

komsten som et isfjell basert på hvilket
diagnostisk nivå man anvender, her
illustrert som en pyramide (Fig. 2).
Forekomsten av alvorlige karieslesjoner,
som lesjoner til pulpa og kaviteter inn i
dentin, er alltid forbundet med forekomst
av mange mindre alvorlige lesjoner.
Dersom vi bare behandler de alvorlige
symptomene på toppen av isfjellet med
operativ terapi, som fyllings- og endodontisk terapi, behandler vi ikke sykdommen kausalt.
Når man skal behandle sykdommen er
det nødvendig å fastsette et diagnostisk
nivå, et ”cut-off ” for hvor i symptomutviklingen man setter grensen for å
registrere at en tann, en flate eller et
individ har behandlingskrevende karies
(8-10). Dette kan være problematisk i de
tidlige stadier av sykdommen, som i
internasjonal litteratur benevnes ”initial”,
”incipient” og ”non-cavitated lesions”, der
denne grensen er svært avhengig av
hvilken diagnostisk metode man benytter
(11). Sensitiviteten og spesifisiteten av de
vanlige diagnostiske teknikkene som
visuell, taktil og røntgenologisk undersøkelse er svært varierende på forskjellige
tenner og flater, og spesielt vanskelig på
approksimale flater og i fissurer. Selv om
noen av de nyere teknikkene som
fiberoptisk transilluminasjon (FOTI og
DiFOTI), laser fluorosens (DIAGNOdent™, KaVo Dental GmbH, Biberach/
Riß), kvantitativ lysindusert fluorosens
(QLF™, Inspektor Research Systems BV,
Nederland) og elektrisk konduktans kan
ha sin berettigelse på visse tenner og
flater, representerer de ikke noe gjennombrudd med tanke på entydig diagnostikk
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eller blank) samt progresjon over tid.
For at en individuell kariesdiagnose
skal være fullstendig må den inneholde
en risikoanalyse med tanke på hvorvidt
den(de) aktuelle lesjonen(e) vil utvikle
seg videre, samt om pasienten skal utvikle
nye lesjoner. Dette baserer man på det
kliniske bildet i munnhulen i kombinasjon med de andre risikofaktorene som er
illustrert i Fig. 1.

Fig. 3: Initialt kariesangrep uten kavitetsdannelse som er stanset ved remineralisering.
Mineraler fra saliva har trengt inn i lesjonen
gjennom mikroporøsiteter i overflaten etter at
den har vært holdt ren for plakk. Fargestoffer
fra munnhulen har også samlet seg i porøsitetene, og derfor er deler av lesjonen misfarget.
Overflaten er nå blank og hard.

av tidlige stadier av karies. Flere metoder
innebærer fare for overregistrering, men
dette har ingen negative konsekvenser for
flatene dersom det er snakk om nonoperativ terapi (12).
Det er imidlertid enighet om viktigheten av å skille mellom det å påvise en
karieslesjon (caries detection) og å
bedømme den (caries assessment) (9, 13).
I det første begrepet (caries detection)
ligger det at man på en objektiv måte
påviser at det foreligger en karieslesjon,
mens det i det andre (caries assessment)
ligger en karakterisering av kariesangrepets alvorlighetsgrad og aktivitet. Med
alvorlighetsgrad menes hvor langt inn i
tannen man kan se symptomer på
sykdommen og hvorvidt det foreligger en
kavitet eller ikke, mens det med aktivitet
menes med hvilken hastighet den
progredierer eller går tilbake. Aktiviteten
kan være vanskelig å avgjøre, men
bedømmes gjerne på basis av lesjonens
overflatestruktur (porøs eller glatt, matt
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FYLLINGSTERAPI (OPERATIV TERAPI)
Mye av økonomien i klinisk odontologi,
både offentlig og privat, er knyttet til
reparasjon av alvorlige kariesskader, og
således i behandling av symptomer og
ikke i kausal behandling av sykdommen.
Men det er mange ulemper med fyllingsterapien:
• Det er en ”kirurgisk” metode som
skjærer/kutter bort både sykt og friskt
tannvev.
• Fyllinger har begrenset levetid og
resulterer i ytterligere behov for
behandling, og ofte mer komplisert
behandling (14).
• Pasientene oppfatter ofte behandlingen
som ubehagelig og smertefull, og blant
barn er den hyppigste enkeltfaktor til
utvikling av angst, fobi og unngåelse av
tannbehandling (15).
• I barnetannpleien er det spesielt
problematisk at kvaliteten på fyllingsterapien er relativt dårlig pga. de tekniske
vanskelighetene man ofte har på små
melketenner og små barn med dårlig
mestringsevne. I en svensk studie (16)
fant man at 33 % av fyllingene som var
lagt i primære tenner før barnet var 5 år
var mislykket ved at de enten var lagt om
igjen eller at tennene var ekstrahert før
barna var blitt 8 år. I en annen svensk
studie (17) ble det funnet at 31 % av alle
fyllinger som ble lagt på barn mellom 7
og 12 år var omgjøringer, og de fleste av
disse omgjøringene (81 %) ble foretatt da
barna var mellom 7 og 9 år.

Det er nå en økende trend i den
vitenskapelige litteraturen om at man bør
bevege seg bort fra denne tradisjonelle
”kirurgiske” behandlingsmetoden som
innebærer å kutte vekk tannvev og
erstatte det med et fyllingsmateriale, og i
stedet satse på å kontrollere progresjonen
når det oppstår karieslesjoner (18, 19).
NON-OPERATIV TERAPI
Begrepet anvendes for metoder som
søker å reversere, stanse eller redusere
progresjonen av en karieslesjon som er
under utvikling (20). I praksis handler
dette først og fremst om metoder som tar
sikte på remineralisering av emalje i lesjoner uten kavitetsdannelse, dvs. aktiv,
initial karies (Fig. 3) (21-23). Det er også
mulig å remineralisere lesjoner med
kavitet, men det forutsetter at lesjonen
ligger slik til at pasienten kan holde den
ren for plakk, hvilket kan være tilfelle på
bukkal- og lingualflater, men svært
vanskelig eller umulig på approksimalflater. I fissurer og pits er det mulig å stanse
progresjonen med fissurforsegling (24).
Prinsippene for non-operativ terapi
bygger på vår kunnskap om årsaks- og
risikofaktorer for karies og som er
illustrert i Fig. 1. De er i stor grad de
samme som anvendes i profylaksen, og
ofte brukes begrepene profylakse og
non-operative terapi om hverandre, noe
som kan være forvirrende. Det som
prinsipielt skiller profylakse og terapi
som tiltak er at terapien baserer seg på at
det foreligger en klinisk diagnose, mens
profylakse er basert på at man enten ikke
har undersøkt pasienten(e) eller at det
ikke er funnet tegn til karies på den
aktuelle pasient/tann/flate.
Non-operativ kariesterapi forutsetter
altså at man har undersøkt en pasient,
påvist en eller flere karieslesjoner og
bedømt dem til å være behandlingskrevende og indisert for denne type
behandling. Behandlingen består av to

BLOKKERER 92 %

TEMA: ANTIBIOTIKARESISTENS

AV DENTINKANALENE
ETTER BARE 6 SKYLLINGER

1
*
in vitro

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

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 Occlusion, DOF 2 – 2012. *Basert på % hydraulisk konduktansreduksjon. NO/LI/13-0070a(1)
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typer intervensjon basert på den individuelle vurderingen av pasienten og
karieslesjonen(e) (20):
1. Generell intervensjon: Dette er tiltak
som tar sikte på å påvirke risikofaktorer
som pasienten selv kan gjøre noe med, og
som i hovedsak befinner seg i den ytre
sirkelen i Fig. 1. Man tar sikte på å
forbedre pasientens kunnskaper,
holdninger og tannhelseatferd.
2. Lokal intervensjon: Dette er
behandling som man foretar intraoralt
med sikte på å forbedre de intraorale
miljøfaktorene og redusere de direkte
årsaksfaktorene (Fig. 1).
1. Metoder for generell intervensjon
Ettersom det forefinnes svært få studier
der effekten av hjemmebasert tannhelseatferd på initiale kariesangrep er studert
(8, 25), må man støtte seg til litteratur om
effekten av generelle kariesforebyggende
tiltak.
Daglig tannrengjøring med fluortannkrem er det tiltaket som har størst
dokumentert effekt på kariesreduksjon
blant barn og ungdom, og dette anses i
dag som basistiltak både for populasjonen som helhet og for kariesaktive
individer (26, 27). Dersom man skal
oppnå remineralisering av et initialt
kariesangrep må lesjonen holdes fri for
plakk daglig og eksponeres for fluor
(21-23) og dette må gjøres av pasienten
selv eller pårørende. Pasient og pårørende
må derfor få informasjon om lokalisasjoner med initiale, aktive kariesangrep, og
om hvordan disse kan holdes fri for plakk
og eksponeres for fluor.
Hjemmebasert bruk av fluor i tillegg til
F-tannpasta, så som daglig skylling og
bruk av sugetabletter, anses å ha begrenset tilleggseffekt (26, 28). Men ettersom
det mangler gode studier om effekten på
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spesielt kariesaktive pasienter og initiale
karieslesjoner, bør man ikke være
tilbakeholdne med å anbefale slike tiltak i
tillegg til plakkfjerning av lesjonen(e) og
bruk av F-tannkrem.
Approksimalkaries forekommer hyppig
blant barn og ungdom, både i primære og
permanente tannsett (29-31), og når det
forekommer initiale karieslesjoner her er
det naturlig å instruere pasientene i bruk
av tanntråd. I de få studiene som er gjort
når det gjelder effekten av dette, er
konklusjonene motstridende (26). En av
forklaringene kan være at effekten er
avhengig av om de aktuelle lesjonene har
klinisk kavitet eller ikke, og derved
mulighetene for at tanntråden effektivt
fjerner plakket. Dette kan ikke avgjøres
på basis av røntgenbildene (25). Men
dersom man satser på non-operativ terapi
for behandling av initial approksimalkaries, anbefales det likevel å instruere og
motivere denne type pasienter for daglig
bruk av tanntråd som del av de generelle
tiltakene.
Skylling eller børsting med klorhexidin
gel eller løsning, enten alene eller i
kombinasjon med fluor, har vært anbefalt
i en overgangsfase (f eks 2 ganger daglig i
3 uker) for pasienter med svært dårlig
munnhygiene (22). Dette vil redusere
forekomsten mutansstreptokokker i
munnhulen, men effekten på karies er
ikke dokumentert (26, 32).
2. Metoder for lokal intervensjon
Prinsipielt kan man skille mellom
behandlinger som tar sikte på å remineralisere lesjonen eller å stanse videre
progresjon ved å forsegle den (fissurforsegling). Førstnevnte er mest aktuelt på
glattflatene mens det siste bare kan
anbefales i fissurer og pits.
Remineralisering. Viktigste forutset-

ning for remineralisering av en aktiv
karieslesjon er at plakket fjernes og at
lesjonen daglig holdes ren slik at
mineraler fra saliva kommer til den
demineraliserte flaten. Profesjonell
plakkfjerning blir derfor første ledd i den
lokale behandlingen. Deretter må man
vurdere applikasjon av eventuelle
”medikamenter” som kan bidra til
remineraliseringen, og det første man da
tenker på er fluor. Som generell regel
anbefales applikasjon av fluorlakk minst 2
ganger årlig (20, 33). Effekten av dette på
approksimale flater er dokumentert i en
svensk studie blant tenåringer der
applikasjon av Duraphat™ hver 3. mnd i 3
år førte til signifikant reduksjon i
progresjonen av initiale lesjoner (34).
For å øke tilgjengeligheten av kalsiumog fosfationer på overflaten av demineraliserte karieslesjoner, er det utviklet
produkter som skal fremme remineraliseringen. Produktene er basert på en
teknologi der man stabiliserer høye
konsentrasjoner av frie kalsium- og
fosfationer på tannoverflaten, uten at
disse utfelles som krystallinske kalsiumfosfater (”tannstein”) før de får anledning
til å trenge inn i den demineraliserte
emaljen. Mest kjent og utprøvd er
CPP-ACP, som står for Casein PhosphoPeptide-Amorphous Calcium Phosphate,
med produktnavnene Recaldent™ og
Tooth Mousse™. Disse produktene er
lansert både for hjemmebruk av pasienten selv (bl. a. tannkrem, skyllemiddel,
tyggegummi) og for applikasjon direkte
på demineraliserte tannoverflater
profesjonelt. I to nylig publiserte
oversiktsartikler (35, 36) har man vurdert
det vitenskapelige grunnlaget for disse
produktene. Det konkluderes med at
CPP-ACP produktene bidrar til å

remineralisere subsurface lesjoner og
hemme kariesprogresjonen in vivo basert
på randomiserte, kontrollerte kliniske
studier. Men en helt fersk, nordisk studie
om behandling av initiale kariesangrep
etter debonding på kjeveortopediske
pasienter, viste at tilførsel av Tooth
Mousse™ ikke ga noen tilleggseffekt i
forhold F-tannpasta 2 ganger daglig (37).
Selv om det åpenbart er behov for mer
forskning om denne type produkter,
representerer de eksempler på ”medikamenter” som muligens vil inngå i vårt
fremtidige repertoar for bruk i non-invasiv kariesterapi.
En annen tilnærming er å applisere
medikamenter med antiseptisk effekt på
initiale lesjoner med formål å endre det
mikrobiologiske miljøet i biofilmen i
gunstigere retning. Applikasjon av
klorhexidin er det mest aktuelle, og det er
spesielt lakken Cervitec™, med 1 %
klorhexidine og 1 % thymol, som har
vært brukt i kliniske studier. I disse
studiene har lakken vært applisert med
varierende hyppighet både på friske flater
og på initiale karieslesjoner, og effekten
har vært evaluert enten ved antall nye
lesjoner eller i hvilken grad initiale
lesjoner progredierer. Resultatene er
svært varierende, men hovedkonklusjonen er at klorhexidinlakken er effektiv
når det gjelder å redusere antall mutansstreptokokker i biofilmen, mens den
karieshemmende effekten er mer usikker,
i alle fall på barn og ungdom som
regelmessig blir eksponert for fluor (38,
39). Når den anvendes på initiale lesjoner
kan man neppe regne med karieshemmende effekt dersom den appliseres
sjeldnere enn hver 3.-4. måned (39).
Ozon (O3) i væske- eller gassform er
også aktuell for å redusere eller eliminere
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Fig. 4: Slipesnitt
av tann med
fissurforsegling
over en
karieslesjon
begrenset til
emaljen.

mikrobene i biofilmen. Mest kjent og
utprøvd er HealOzone™ som er basert på
at ozongass pumpes inn i karieslesjonen
og dreper mikrobene, og deretter
appliserer man en løsning bestående av
mineraler og fluor for å fremme remineralisering. Denne behandlingen er
foreslått både for initiale lesjoner og åpne
kaviteter på tannflater der man kommer
til med tilførsel av gassen. Behandlingen
har dokumentert god bakteriehemmende
effekt, men det foreligger svært få
kontrollerte kliniske studier av den
karieshemmende effekten. I flere
oversiktsartikler basert på litteraturgjennomgang konkluderes det med at effekten
er usikker (40-42).
Fissurforsegling. Intensjonen med
fissurforsegling er å blokkere inngangsporten til fissuren og derved hindre at
bakterier og næringsstoffer som er
nødvendig for kariesprosessen trenger
inn. Dette gjøres enten med et resin
(plastmateriale) eller glassionomersement
(20). Retensjonen av resin til emaljen er
basert på syreetsningsprinsippet, og dette
krever optimal rengjøring og tørrlegging
før applikasjonen. Da kan denne type
fissurforsegling vare i mange år. Retensjonen av glassionomersement er basert på
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kjemiske bindinger mellom sement og
emalje. Den er ikke på langt nær så sterk
som for resin, og slike fissurforseglinger
løsner og mistes vanligvis etter få
måneder. Men ettersom glassionomersement er en vannbasert sement og ikke så
følsom for fuktighet som resin, anvendes
den på tenner som ikke lar seg tørrlegge
slik en resinbasert forsegling krever. I
praksis blir glassionomersement derfor
anvendt som en midlertidig fissurforsegling på tenner som er i frembruddsfasen
og derfor vanskelig å tørrlegge (20).
Et viktig spørsmål i forbindelse med
non-operativ terapi er hvorvidt en
fissurforsegling som appliseres på en
fissur med aktiv karies er i stand til å
stanse videre progresjon av kariesprosessen (fig 4). Dersom fissurforseglingen er
tett og hindrer mikrolekkasje av næringsstoffer fra munnhulen inn til mikrobene i
det gjenværende plakket i karieslesjonen,
kan man tenke seg at disse ikke makter å
opprettholde kariesprosessen og dør hen.
I et Cochrane review publisert i 2008
(24) basert på kontrollerte, kliniske
studier, konkluderte man med at
fissurforsegling med resin må anbefales
på permanente molarer hos pasienter
med høy kariesrisiko. Effekten var målt

ved hvorvidt forseglingen forebygger
utvikling av dentinkaries, og tenner med
emaljelesjoner ble regnet som friske.
Dette innebærer at disse studiene i
virkeligheten har evaluert både den
forebyggende effekten og effekten på
progresjon av emaljekaries. I en oversiktsartikkel publisert i 2008 (43) har
man tatt for seg studier om forsegling av
kariøse fissurer, med særlig fokus på
hvorvidt forseglingen fører til reduksjon
av bakterier og stanset kariesprogresjon
under forseglingen. Hovedkonklusjonen
er at tannleger ikke behøver være
tilbakeholdne med å forsegle emaljelesjoner uten kavitet, og det er dette som i dag
anbefales ved de nordiske lærestedene
(20).
Når det gjelder effekten av glassionomersement som effektiv fissurforsegling
til å arrestere initial karies, er dokumentasjonen mangelfull. Men det er indirekte
indikasjoner på at materialet er effektivt
som midlertidig fissurforseglingsmateriale på frembrytende og nyfrembrutte
molarer med tegn på akutt fissurkaries
ved at den både hindrer mikrolekkasje og
tilfører den demineraliserte emaljen fluor
(44, 45).
Det er grunnlag for å konkludere med
at fissurforsegling bør anvendes som
terapi på initiale kariesangrep snarere enn
som profylakse på friske fissurer, ikke
minst for at kostnadseffektiviteten skal
være akseptabel. Dette var også konklusjonen under et symposium i ORCA i
2007 (46) der det ble anbefalt å bruke
fissurforsegling terapeutisk på lesjoner
både i emalje og ytre del av dentin.
Utgangspunktet er dagens relativt lave
kariesforekomst.
OPERATIV VS NON-OPERATIV TERAPI
Valget mellom operativ og non-operativ
terapi i det enkelte kasus må være basert
på diagnose som inkluderer karieslesjonens alvorlighetsgrad, kariesaktiviteten
og hvilke andre risikofaktorer som
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foreligger (Fig. 1). Det bærende prinsippet bør være at alle aktive lesjoner
behandles med non-operativ terapi med
mindre man vurderer progresjonen å
være kommet til ”the point of no return”/
”restoration threshold”, dvs. at den ikke
kan stanses uten fyllingsterapi. Når en
aktiv lesjon har utviklet en kavitet, og
denne ikke er tilgjengelig for at pasienten
selv kan holde den ren, vil det være den
normale indikasjon for fyllingsterapi (18,
20, 23). Vanskene med å avgjøre hvorvidt
initiale lesjoner på approksimalflatene har
kavitet eller ikke, gjør at man som
hovedprinsipp velger non-operativ terapi,
med mindre man på røntgenbilder har
registrert at lesjonen progredierer i dentin
over tid. I fissurer og pits, der diagnostikken også er vanskelig, vil en fissurforsegling med resin kunne arrestere alle
initiale lesjoner (i emalje og ytre del av
dentin) under forutsetning av at forseglingen har en kvalitet som effektivt
hindrer mikrolekkasje.
Ved vurdering av et mulig ”point of no
return” i melketannsettet, bør man ta
hensyn til at kariesprogresjonen gjennom
emaljen er relativt hurtigere enn på
permanente tenner, fordi emaljelaget er
tynnere (20).
HAR NON-OPERATIV KARIESTERAPI
DOKUMENTERT KLINISK EFFEKT?
Basert på best mulig forskningsbasert
kunnskap om karies hevder mange
internasjonalt ledende forskere på dette
området at det er grunnlag for å skifte
strategi fra operativ til non-operativ
behandling, og dette har kommet frem i
en rekke internasjonale symposier og
oversiktsartikler (1, 9, 18, 23, 46-49). Men
for å anbefale dette gjennomført i en
organisert barne- og ungdomstannpleie i
de nordiske land, kreves evidensbasert
kunnskap på høyt nivå, hvilket i praksis
betyr kontrollerte kliniske studier. I
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rapporter fra flere organisasjoner som
gjennomfører litteraturbaserte metodevurderinger, såkalte Health Technology
Assessments (HTA), og som har vurdert
behandling av karies, er det et gjennomgående utsagn at bevisene er for svake
eller motstridende til å trekke sikre
konklusjoner (25, 26, 50, 51). Grunnlaget
for disse konklusjonene er dessverre at
det forekommer svært få randomiserte,
kontrollerte kliniske studier som
evaluerer effekten av non-operativ terapi
på initiale karieslesjoner.
Så vidt vites er det bare to kliniske
studier i regi av offentlig tannhelsetjeneste i de nordiske land som har evaluert
effekten av en behandlingsstrategi basert
på non-operativ terapi sammenlignet
med operativ terapi (52, 53). Allerede i
1987 startet man et tannhelseprogram for
6-åringene i Nexø kommune på Bornholm basert på non-operativ kariesbehandling (52). Innholdet i programmet
var prinsipielt slik som beskrevet i denne
artikkelen, nemlig en generell intervensjon (opplæring og motivasjon av barn og
foresatte i hjemmebaserte tiltak med
særlig fokus på plakkontroll) og lokal
intervensjon (profesjonell plakkfjerning,
fluorapplikasjon og fissurforsegling på
flater med aktiv karies). Dette ble gjort av
tannleger og tannhelsesekretærer.
Innkallingsintervallene ble individualisert
på grunnlag av risikofaktorer, så som
responsen på den generelle intervensjonen, kariesprogresjonen og frembruddstatus av de permanente molarer
(begynnende fissurkaries). Resultatene
ble evaluert da de første to årskullene
fylte 18 år i 1999 og 2000 og sammenlignet med 4 andre danske kommuner som
var blant de med lavest kariesforekomst i
Danmark (52). 18-åringene i Nexø hadde
da gjennomsnittlig mindre enn halvparten DMFS (D=dentinlesjoner indisert for
fyllingsterapi) (DMFS=1,23) enn i de

andre kommunene (DMFS=2,73–3,93).
Mer enn halvparten av dem hadde
DMFS=0, og ingen tenner var ekstrahert
eller rotfylt pga. karies. Antall timeavtaler
i perioden fra 5–18 år varierte mellom 24
og 65, men dette var ikke forskjellig fra
før man innførte det nye programmet.
Kostnadene pr. barn hadde sunket
betydelig fra perioden før de innførte
programmet. Den viktigste svakheten ved
denne studien er at den ikke var basert på
et ekte randomisert, kontrollert design,
men simulerte dette ved å sammenligne
det eksperimentelle programmet i Nexø
med 4 andre kommuner med tradisjonelle programmer av god kvalitet.
I byen Pori i Finland ble det i perioden
2001–2005 gjennomført en randomisert,
kontrollert studie av et program basert på
individuelt tilpasset profylakse og
non-operativ terapi for barn i alderen
11-12 år som ved studiens begynnelse
hadde minst en initial, aktiv karieslesjon
(53). En eksperimentell gruppe fikk et
individuelt tilpasset profylakse- og
behandlingsopplegg med målsetning å
identifisere og eliminere faktorer som
førte til kariesaktivitet. Kontrollgruppen
fikk ordinær behandling og fulgte det
generelle profylakseregimet som
tannhelsetjenesten tilbød. Det var
tannpleiere med særskilt opplæring av
eksperter i pasient- og helsefokusert
rådgiving som utførte oppgavene i det
eksperimentelle programmet, både den
generelle og lokale intervensjonen. Den
generelle intervensjonen var basert på en
interaktiv diskusjon mellom tannpleier og
pasient, der målsetningen var at de
sammen evaluerte årsaken til at de
initiale, aktive lesjonene hadde oppstått.
Videre fikk de utdelt tannbørster,
tannkrem (1500 ppm F og 10 % xylitol)
og F-tabletter med instruksjon om
hvordan disse skulle brukes. Den lokale
intervensjon besto av at de initiale, aktive
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karieslesjonene og nyfrembrutte fissurer
ble rengjort profesjonelt og penslet med
Cervitec™ og Duraphat™ to ganger i løpet
av 1–2 uker, og dette fortsatte til man
mente at kariesprogresjonen var reversert. Når barna hadde behov for operativ
terapi ble de henvist til tannlege. Kontrollgruppen fikk samme behandling som
var vanlig i tannhelsetjenesten i Pori og
som tannleger hadde ansvar for. I
perioden når undersøkelsen pågikk ble
det gjennomført kampanjer for god
tannhelse i skoler, på supermarkeder, i
massemedia etc., med tanke på at ikke
bare eksperimentgruppen, men hele
befolkningen i Pori, skulle være målgruppe for informasjon og motivasjon om god
tannhelseatferd. Tilveksten av DMFS (D=
lesjoner med kavitet) etter 3,4 år var 2,56
i eksperiment- og 4,60 i kontrollgruppen,
hvilket betydde at det non-invasive
programmet hadde forebygget 44 %
fyllingskrevende karies blant 14–15
åringene som hadde aktiv karies da de var
11–12 år. Men dette hadde kostet
betydelig med ressurser, bl.a. i gjennomsnitt 11,4 applikasjoner av fluor- og
klorhexidinlakk over 3-års perioden, noe
som var syv ganger mer enn i kontrollgruppen. Antall timeavtaler var tre
ganger høyere.
I en senere publikasjon om undersøkelsen i Pori evaluerte man kostnadene
ved de to behandlingsprogrammene (54).
Gjennomsnittlig kostnad pr. barn for hele
perioden var €496,45 i eksperimentgruppen og €426,95 i kontrollgruppen, og
man beregnet kostnadene for hver sparte
DMFS til €34,07. Kostnadene pr. barn i
eksperimentgruppen sank utover i
perioden mens den var konstant i
kontrollgruppen. Siste året var faktisk
barna i kontrollgruppen dyrere. Dette
tilskriver forfatterne at programmet etter
hvert ble mer etablert med behov for
færre intervensjoner av tannpleierne. I

perioden (2005–2008) etter at den
eksperimentelle studien var avsluttet, der
ungdommene i begge gruppene fikk
standard tilbud om tannpleie, var både
kariesforekomsten og kostnadene lavere
for de som hadde vært i eksperimentgruppen (55).
KONKLUSJONER
• Kunnskapene om karies som multifaktoriell sykdom utgjør tilstrekkelig
teoretisk grunnlag for å etablere profylakse og non-operativ terapi som
basistiltak i tannhelsetjenesten for barn
og ungdom.
• En forutsetning for å prioritere
non-operativ terapi fremfor fyllingsterapi
er at man anvender diagnostiske prinsipper som fanger opp initial karies og
bedømmer risikoen for videre progresjon
og nye lesjoner.
• Non-operativ terapi inkluderer generell
og lokal intervensjon. Elementene i disse
intervensjonene bygger på forskningsbasert kunnskap og er stort sett sammenfallende med det som gjerne omtales som
profylaksetiltak. Tannbørsting med
fluortannkrem, lokal applikasjon av
fluorlakk og fissurforsegling er de
tiltakene som har best dokumentert
effekt.
• Det er få kliniske studier av non-operativ terapi, men to nordiske studier på
barn og ungdom indikerer positiv effekt
med tanke på å redusere behovet for
fyllingskrevende behandling. Kostnadene
ved overgang til slike opplegg i tannhelsetjenesten kan være større enn tradisjonell
behandling til å begynne med, men vil
trolig bli mindre etter hvert.
• Non-operativ terapi kan gjennomføres
av tannpleiere og annet hjelpepersonell,
og en sannsynlig forutsetning for en
kostnadseffektiv overgang til slik terapi er
økt tilgang på slikt personell.
• Selv om det er behov for mer forskning

om effektiviteten av non-operativ terapi,
er det grunnlag for å hevde at det nå må
legges bedre til rette for denne behandlingsformen i tannhelsetjenesten for barn
og ungdom.
Referanser finnes i sin helhet på:
http://www.tannlegetidende.no/i/2011/1/
dntt-416511
Artikkelen har gjennomgått ekstern faglig
vurdering.

Forfattere
Magne Raadal, professor emeritus, dr.
odont., Institutt for klinisk odontologi,
Universitetet i Bergen, Norge. Ivar Espelid,
professor, dr. odont., Institutt for klinisk
odontologi, Universitetet i Oslo; Leder for
Tannhelsetjenestens kompetansesenter for
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Hovedbudskap
• Mens man ved operativ kariesterapi
(fyllingsterapi) behandler symptomer i
avanserte stadier i kariesprosessen, tar nonoperativ terapi sikte på å reversere, stanse
eller hemme prosessen i tidlige stadier.
I klinikken kompletterer disse metodene
hverandre.
• Internasjonale forskningsmiljøer mener at det
er grunnlag for å innføre program basert på
non-operativ terapi, men foreløpig er det få
kontrollerte, kliniske studier.
• To nordiske studier, der effekten ble målt ved
antall sparte fyllinger i unge permanente
tenner, tyder på høy effektivitet av slike
program.
• En forutsetning for at slike program skal være
kostnadseffektive er økt bruk av tannpleiere
og annet hjelpepersonell, samt insentiver for
anvendelse av slik terapi.
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Ingen sammenheng mellom
vekt og karies hos småbarn
Oppsummering av internasjonal litteratur og en studie av
norske femåringer
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Hensikten med denne
studien var å oppsummere
internasjonal litteratur
om sammenheng mellom
vekt og karies i primære
tenner. I tillegg ble data for
sammenheng mellom vekt
og karies fra en undersøkelse
av femåringer i Akershus
analysert. Det ble utført
litteratursøk i PubMed,
totalt 53 engelskspråklige
publikasjoner i perioden 1980
til 2013 ble identifisert, og 10
publikasjoner ble inkludert.
Ved undersøkelse i Den
offentlige tannhelsetjenesten
i Akershus ble vekt og karies
registrert i et representativt
utvalg på 523 femåringer.

Av Runa Das, Nina J. Wang, Tove I. Wigen
Artikkelen er tidligere publisert i Norsk Tannlegeforenings blad «Tidende» nummer 7/2015.
Gjengis med tillatelse.

Resultatene viste at i seks av ti studier var
det ingen sammenheng mellom vekt og
karies, to studier rapporterte statistisk
signifikant sammenheng mellom overvekt
og karies, og to studier rapporterte
statistisk signifikant sammenheng mellom
undervekt og karies. Sammenheng
mellom vekt og karies hos småbarn var
ikke entydig i internasjonal litteratur. Den
norske studien tydet heller ikke på at det
var sammenheng mellom vekt og karies
hos norske femåringer. Det er behov for
studier av god kvalitet både internasjonalt
og i Norge for å trekke sikre konklusjoner
av sammenheng mellom vekt og karies
hos småbarn.

Det har vært økende oppmerksomhet på
sammenheng mellom vekt og karies de
siste årene. Andel barn og unge med
overvekt øker, og overvekt er et globalt
helseproblem (1,2). I Norge har andel
overvektige i befolkningen økt, og
regionale undersøkelser har rapportert at
15 til 20 % av barn er overvektige (3,4).
Karies er den vanligste kroniske sykdommen hos barn. Både overvekt og karies
defineres av WHO som ikke-smittsomme
sykdommer med flere felles årsaksfaktorer
(1,5,6).
Årsakene til overvekt er sammensatte,
og mange faktorer har betydning, blant
annet kosthold, livsstil, biologi, kultur og
påvirkning fra foreldre og venner (4,7,8).
Overvekt er resultat av høyt energiinntak i
forhold til energiforbruk, og personer
med høyt energiinntak er vist å ha høyt
konsum av sukkerholdig drikke (9).
Norge er et av landene i verden med høyt
sukkerforbruk (10). Det er dokumentert
reduksjon av fysisk aktivitet blant norske
barn og unge i perioden 2005 til 2011
(11).
De vanligste konsekvenser av overvekt
hos barn og unge er psykososiale
problemer som mobbing og lavt selvbilde
(12). Overvekt som ung er vist å ha
sammenheng med overvekt som voksen
(13), som igjen er knyttet til helseproblemer i voksen alder, blant annet hjertekarsykdom, diabetes type 2, lungesykdom,
søvnforstyrrelser, spiseforstyrrelser og
ortopediske problemer (14).
Andel barn med dentinkaries i Norge i
2013 var 17 %, 44 % og 80 % hos henholdsvis 5-, 12- og 18-åringer (15). Andel
barn med karieserfaring er redusert, og
karies er skjevfordelt; de fleste barn har
ingen eller få kariøse tenner, og 10 til 20 %
av barn har mye karies (16). Karies er en
multifaktoriell sykdom som har sammenheng med kosthold, livsstil, biologi, kultur
og påvirkning fra foreldre og venner (17).
Karies kan påvirke vekst, utvikling og
livskvalitet hos barn, føre til smerte,
redusert tyggefunksjon, taleproblemer,
søvnproblemer og ha negativ virkning på

barnets interaksjon med venner (18). Det
er dokumentert at karies i primære tenner
har sammenheng med kariesutvikling i
permanente tenner (19).
Andel barn og ungdom som har
overvekt og som har karies, er i samme
størrelsesorden; 10 til 20 %. I de senere
årene er det publisert en rekke internasjonale studier av sammenheng mellom vekt
og karies hos førskolebarn. Så vidt vi
kjenner til, finnes det ikke studier av
sammenheng mellom vekt og karies hos
førskolebarn i Norge. I forbindelse med en
studie av karies hos barn i Akershus ble
vekt registrert. Dette ga mulighet til å
undersøke sammenheng mellom vekt og
karies i et representativt utvalg av
femåringer i Norge.
Hensikten med denne studien var å
oppsummere internasjonal litteratur om
sammenheng mellom vekt og karies i
primære tenner. Videre var hensikten å
studere sammenheng mellom vekt og
karies hos norske femåringer.
MATERIALE OG METODE
INTERNASJONALE STUDIER
Litteratursøk i PubMed ble utført i
samarbeid med bibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo med søkeordene
«overweight», «obesity» og «dental
caries». Inklusjonskriterier var studier av
barn yngre enn 7 år publisert i perioden
1980 til 2013. Resultat av søket var 51
publikasjoner. Gjennomgang av referanselister identifiserte ytterligere to publikasjoner. Publikasjonene ble bedømt av
forfatterne på grunnlag av tittel, sammendrag og fulltekst for å vurdere relevans av
studiene for problemstillingen. Studier av

Hovedbudskap
• Sammenheng mellom vekt og karies hos
småbarn er ikke entydig i internasjonal
litteratur.
• Resultat fra studien tydet på at det ikke var
sammenheng mellom vekt og karies hos
norske femåringer.
• Det er behov for studier av god kvalitet for å
trekke sikre konklusjoner av sammenheng
mellom vekt og karies hos småbarn.
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barn i alderen 1 til 6 år der sammenheng
mellom vekt og karies i primære tenner
var rapportert, ble inkludert. Eksklusjonskriterier var oversiktsartikler, at vekt og
karies ikke var målt eller at sammenheng
mellom vekt og karies ikke var beskrevet.
Totalt 10 studier ble inkludert. Studienes
publikasjonsår, opprinnelsesland, antall
respondenter og barnas alder ble registrert. Studienes resultater ble klassifisert
som ingen sammenheng mellom vekt og
karies, sammenheng mellom overvekt og
karies og mellom undervekt og karies.
Studiene ble kvalitetsvurdert basert på
sjekkliste for vurdering av prevalensstudier utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (20). Forhold
som ble vurdert var materiale, metode og
relevans av studiene.
NORSKE SMÅBARN
Et representativt utvalg av femåringer fra
Akershus ble i 2007 invitert til å delta i en
studie i forbindelse med rutineundersøkelse i Den offentlige tannhelsetjenesten.
Totalt 523 barn, 259 gutter og 264 jenter
deltok.
Kariesregistrering ble foretatt av én
behandler (TIW). Alle tannflater ble
undersøkt i godt lys med spiss sonde etter
at tennene var tørrlagt med bomullsrull
og luft. Røntgenbilder (bite-wings) ble
brukt som supplement til klinisk undersøkelse hos alle barn det var mulig å ta
bilder av (87 %). Tannflatene ble klassifisert som friske, kariøse (d), manglende på
grunn av karies (m) eller fylte (f). Karies
ble gradert fra 1 til 5. I analysen ble barna
klassifisert som kariesfrie (d1-5mft> 0)
eller med karieserfaring (d1 - 5mft > 0),
og som dentinkarieskariesfrie (d3 - 5mft =
0) eller med dentinkarieserfaring (d3 5mft > 0). Detaljer vedrørende kariesregistrering er publisert tidligere (16,21).
Et skjema med spørsmål om barnets
kjønn og alder, tannhelseatferd og vekt,
foreldres utdanning, nasjonal bakgrunn
og familiestatus ble fylt ut av foreldre i
forbindelse med klinisk undersøkelse.
Barnets tannhelseatferd ble registrert og
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omfattet informasjon om tannbørstehyppighet, fluorbruk og hvor ofte de inntok
sukkerholdig drikke. Barnets vekt ble
oppgitt i kilo og kategorisert som
undervekt (mindre enn 17 kg), normalvekt (17 til 20 kg) og overvekt (mer enn
20 kg) basert på normalfordeling av vekt
hos femåringer i Norge (22).
Data ble behandlet ved hjelp av statistikkprogrammet SPSS for Windows (SPSS
versjon 20, Inc Chicago, IL, USA).
Frekvensanalyser, bivariat og multivariat
logistisk regresjonsanalyse ble utført.
Spearmans korrelasjonskoeffisient ble
benyttet for å teste sammenheng mellom
variablene før multivariat analyse ble
foretatt. Resultatene presenteres ved bruk
av odds ratio (OR) og 95 % konfidensintervall (CI).
Skriftlig samtykke ble innhentet fra alle
foreldrene som deltok i studien. Studien
er godkjent av Regional Etisk komité
(REK sør-øst).
RESULTATER
INTERNASJONALE STUDIER
Tabell 1 viser oversikt over de 10 inkluderte studiene (23 - 32) der sammenheng
mellom vekt og karies hos førskolebarn
ble rapportert. Ingen norske studier var
publisert internasjonalt. To studier var
utført i Sverige, og åtte i andre deler av
verden. Ni av 10 studier var publisert etter

2005. Antall barn inkludert i studiene
varierte fra 300 til 5000 og barnas alder
varierte fra 1 til 6 år.
Tabell 2 viser sammenheng mellom vekt
og karies. Seks av ti internasjonale studier
(23 - 28) viste ingen sammenheng mellom
vekt og karies. To studier rapporterte sammenheng mellom overvekt og karies
(29,30) og to studier sammenheng
mellom undervekt og karies (31,32). Det
var ingen forskjell mellom verdensdeler i
sammenhengen mellom vekt og karies.
Studier som benyttet multivariat analyse
viste ulike resultat.
Kvalitetsvurdering av studiene viste at
alle studiene hadde metodiske svakheter.
To studier benyttet samme datamateriale
(26,27). Noen studier var utført på
selekterte populasjoner for eksempel
grupper av barn med mye karies (28,30), i
andre studier var data innsamlet mange år
før resultatene ble publisert
(23,24,26,27,29,31). Noen studier ga
mangelfull beskrivelse av datainnsamling
og målemetoder (25,27,32) og fire studier
kontrollerte ikke for bakgrunnsfaktorer i
analysen av sammenheng mellom vekt og
karies (23 - 25,31).
NORSKE SMÅBARN
Av femåringene i Akershus var 24 %
undervektige, 59 % normalvektige og 17
% overvektige. Av barna hadde 34 %

Tabell 1. Internasjonale studier av sammenheng mellom vekt og karies hos barn i
alderen 1 til 6 år publisert 1980 til 2013.
Forfatter
Publikasjonsår Land
Antall barn Alder (år)
Norberg et al (31)
2012
Sverige
920
5
Alm et al (23)
2011
Sverige
525
3
Vázquez-Nava et al (30) 2010
Mexico
1160
4-5
Oliveira et al (32)
2008
Brazil
1000
1-5
Granville-Garcia et al (25) 2008
Brazil
2651
1-5
Sheller et al (28)
2008
USA
293
2-5
Hong et al (26)
2007
USA
1507
2-6
Marshall et al (29)
2007
USA
413
4-6
Macek et al (27)
2006
USA
1719
2-5
Chen et al (24)
1998
Taiwan
5100
3

STYRKER MUNNENS
NATURLIGE FORSVAR

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

Zendium er en unik fluortannkrem,
med kombinasjonen av enzymer,
proteiner, mildt skummemiddel og en
mild aroma. Zendium er utformet for
å forebygge hull i tennene og styrke
munnens naturlige forsvar.

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

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

• Supplerer og støtter spyttets
naturlige beskyttende egenskaper

• Inneholder 1450 ppm natriumfluorid

• Mild behagelig smak

• Danner en beskyttende hinne
• Stimulerer munnens
spyttproduksjon

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

*Pedersen AM, Andersen LT, Reibel J, Holmstrup P, Nauntofte B Oral Findings in patients with primary Sjögren’s Syndrome and Oral Lichen Planus – a preminilary study
on the effects of bovine colostrumcontaining oral hygiene products. Clin Oral Invest (2002) 6:11-20
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Tabell 2. Sammenheng mellom vekt og karies i internasjonale studier fordelt etter verdensdel og analysetype.
		
Sammenheng mellom vekt og karies
Justert analyse
		
n
Ingen
Overvektige Undervektige
Alle studier
10
6
2
2
6
Kvalitetsvurdering av studiene viste at
Europa
2				
alle studiene hadde metodiske
Alm et al (23)
1			
svakheter. To studier benyttet samme
Nordberg et al (31)
1
datamateriale (26,27). Noen studier
Nord-Amerika
4				
var utført på selekterte populasjoner
Hong et al (26)
1			
1
for eksempel grupper av barn med
Macek et al (27)
1			
1
mye karies (28,30), i andre studier var
Marshall et al (29)
1		
1
data innsamlet mange år før
Sheller et al (28)
1			
1
resultatene ble publisert
Sør- og Mellom- Amerika 3				
(23,24,26,27,29,31). Noen studier ga
Granville-Garcia et al (25)
1			
mangelfull beskrivelse av datainnsamOliveira et al (32)
1
1
ling og målemetoder (25,27,32) og fire
Vázquez-Nava et al (30) 1		
1
studier kontrollerte ikke for bakAfrika
0				
grunnsfaktorer i analysen av
Asia
1				
sammenheng mellom vekt og karies
Chen et al (24)
1			
(23 - 25,31).
Oceania
0				

karieserfaring og 18 % hadde dentinkarieserfaring.
Tabell 3 viser sammenheng mellom vekt
og karies hos femåringer i Akershus.
Bivariat analyse viste ingen sammenheng
mellom vekt og karies, verken for total
karieserfaring eller for dentinkarieserfaring. I multivariat analyse kontrollert for
kjønn, alder, tannbørstehyppighet,
fluortablettbruk, sukkerinntak, foreldres
utdanning, nasjonal bakgrunn og
familiestatus, var det heller ingen
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sammenheng mellom vekt og karies.
Kontrollert for kjønn, alder, tannbørstehyppighet, fluortablettbruk, sukkerinntak,
foreldres utdanning, nasjonale bakgrunn
og familiestatus i multivariate analyser.
DISKUSJON
Hovedresultat av dette arbeidet var at
internasjonale studier av sammenheng
mellom vekt og karies hos småbarn viste
ulike resultat. I studien av norske femåringer tydet resultatene på at det ikke var
sammenheng mellom vekt og karies.
Studiepopulasjonene var forskjellige i
studiene. Flere studier benyttet data der
barna var født for 15 til 27 år siden
(23,24,26,27,29,31). I en studie var det
uklart hvilket år de studerte barna var født
(32). En studie var utført i et utvalg av
barn henvist for kariesterapi i generell
anestesi (28), og en studie utført i et utvalg
av meksikanske barn som deltok i et profylakseprogram (30). Overføringsverdien av
resultater fra disse studiene til dagens
forhold og til norske forhold er begrenset.
De to studiene som rapporterte sammen-

heng mellom overvekt og karies var utført
på barn 4 til 6 år og dette var de eldste
barna som ble inkludert i litteraturgjennomgangen (29,30). En oversiktsartikkel
fra 2013 rapporterte at andel studier som
viste sammenheng mellom overvekt og
karies øker med barnas alder (33). En
forklaring på dette kan være at mindre
fysisk aktivitet og mer stillesittende livsstil
er hyppigere forekommende blant eldre
barn og ungdom enn hos småbarn (34).
Dette kan være en årsak til at det i studier
av eldre barn er funnet sammenheng
mellom overvekt og karies, mens resultater
av studier blant småbarn er inkonsistente.
Alle studiene av småbarn brukte IsoBMI
(body mass index) til å registrere vekt, men
grenseverdien for hva som defineres som
undervekt, normalvekt og overvekt varierte.
BMI, en persons vekt i kilo delt på kvadratet
av høyden i meter (kg /m2), benyttes
vanligvis til å klassifisere vektforhold. Hos
barn i vekst er forholdet mellom høyde og
vekt i endring, derfor benyttes IsoBMI som
er en alders- og kjønnsjustert indeks som
tar hensyn til dette (35).

TEMA: KARIES - FOREBYGGENDE TILTAK OG BEHANDLING

I studiene ble vekt kategorisert på ulike
måter. En studie brukte todelt vektkategori (25), fire studier brukte tre kategorier
(23,29,30,32), tre studier brukte fire
kategorier (26 - 28), og to studier brukte
fem kategorier (24,31). Ulik kategorisering av vekt gjør resultatene vanskelige å
sammenlikne.
I alle studiene ble dmf-indeks benyttet
til å registrere karies. De fleste studier
registrerte karies på tannivå (24 - 28,31),
en studie registrerte karies både på
flate- og tannivå (30) og tre studier
registrerte karies på flatenivå (23,29,32).
Alle studiene registrerte karies på
dentinnivå, en studie registrerte i tillegg
karies på emaljenivå (23) og en studie
karies ved kavitetsdannelse (29). Forskjeller i kariesregistrering kan være en
forklaring på at studiene viste ulike
resultat.
I seks av ti studier var det utført justerte
analyser (26 - 30,32). Alle seks studiene
kontrollerte for sosioøkonomisk status (26
- 30,32), i tillegg kontrollerte to studier for
kostholdsrelaterte faktorer (29,30) og en
studie kontrollerte for børstehyppighet
(30). Til tross for at studiene kontrollerte
for relevante forhold var resultatene
forskjellige.
To av studiene var utført i Sverige (23,31).
En svensk studie fant ingen sammenheng
mellom vekt og karies (23) og en rapporterte sammenheng mellom undervekt og
karies (31). Sverige kan demografisk,
sosioøkonomisk, biologisk, politisk og
livsstilmessig sammenliknes med Norge.
Dette gjør svenske studier relevante for

norske forhold. De svenske resultatene er
basert på ujusterte analyser av eldre
materialer, slik at resultatene likevel har
begrenset overføringsverdi til dagens
norske småbarn.
Det er ikke tidligere publisert studier av
sammenheng mellom vekt og karies hos
norske småbarn. I denne studien av vekt
og karies hos norske femåringer ble det
ikke funnet statistisk signifikante
sammenhenger. Etter justering for kjønn,
alder, sukkerinntak, tannbørstehyppighet,
fluortablettbruk, foreldres utdanning,
nasjonale bakgrunn og familiestatus, var
det ingen sammenheng mellom vekt og
karies. I denne studien ble vekt registrert,
ikke isoBMI noe som er en svakhet, men
resultatene gir likevel en inWdikasjon på
sammenheng mellom vekt og karies blant
norske småbarn. Dataene i denne studien
var fra 2007 og sammenheng mellom vekt
og karies kan ha endret seg i løpet av de
siste årene. Det er behov for studier som
bruker isoBMI basert på nyere data.
Overvekt hos barn er en av de største
globale helseutfordringer vi står overfor i
dag og karies er fortsatt en vanlig
forekommende kronisk sykdom hos barn.
I Norge er andel barn med overvekt og
karies i samme størrelsesorden; 10 til 20
%, og begge sykdommer er multifaktorielle, med felles årsaksfaktorer blant annet
høyt sukkerforbruk. Tannhelsepersonell
kan bidra til å redusere risiko for overvekt
fordi sukker er en felles årsaksfaktor for
både overvekt og karies. Å rette forebyggende tiltak mot atferdsmessige risikofaktorer som er felles for flere helseproblem

kan være ressursbesparende og bidra til
god folkehelse (5).
I Norge ser tannhelsepersonell barn og
ungdom regelmessig. Tannhelsepersonell
har derfor en unik mulighet til å gi
kostholdsveiledning som ikke bare
reduserer risikoen for karies, men kan
også bidra til å redusere overvekt og
følgetilstander av overvekt.
Referansene finnes i sin helhet på:
http://www.tannlegetidende.no/i/2015/7/
d2e1600

Tabell 3. Sammenheng mellom vekt og karies hos femåringer. Bivariat (n = 520) og multivariat (n = 500) logistisk regresjon.
Vekt
d3 - 5mft
d1 - 5mft
BivariatOR (95 % CI)
MultivariatOR (95 % CI)
BivariatOR (95 % CI)
MultivariatOR (95 % CI)
Normalvekt (ref)
Undervekt
0,9 (0,5 - 1,6)
0,7 (0,3 - 1,4)
0,9 (0,6 - 1,3)
0,8 (0,5 - 1,4)
Overvekt
0,8 (0,4 - 1,6)
0,9 (0,4 - 1,8)
1,0 (0,6 - 1,7)
1,1 (0,7 - 1,9)
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Representantane samla framfør møtelokalet.

FEDERATION OF DENTAL HYGIENIST
EDHF MØTTES I LISBOA
Sist i september møttes
delegatane i den europeiske
tannpleierorganisasjonen,
EDHF. I år var den portugisiske tannpleierorganisasjonen
vertskap. Norge var representert ved ledar.
Tekst: Hilde Aga

For første gong møttes delegatane til
halvdagsmøte i forkant av årsmøtet
laurdag. Det vart ein interessant møtedag
der vi bl.a. fekk presentert Eramus-prosjektet, som er finansiert ved EU-midlar.
Målet er å etablera ein modell som kan
implementerast for å betra munnhelsa i
deler av Europa, der munnhelsa blant
barn fortsatt er dårleg. Dette prosjektet vil
visa tannpleiarane sitt arbeidsfelt, og vil
bidra til å gjera yrkesgruppa meir kjent,
også internt i EU-kommisjonen.
Workshops vart også arrangert ved EMS
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og den franske bedrifta Pierre Favre Oral
Care. PFOC er ein ny samarbeidspartnar
for EDHF.
Laurdag var det klart for årsmøtet, som
vart leda av presidenten Yvonne Nyblom,
Sverige. Av 17 medlemsland var 14
representert. EDHF er i utvikling både
når det gjeld størrelse og profesjonalitet.
Organisasjonen har etablert samarbeid
med ulike europeiske organisasjonar
innanfor tannhelse. Det er viktig at
profesjonen blir styrka internasjonalt ved
auka samarbeid og markering overfor EU.
Det viktigaste spørsmålet som vart
diskutert på møtet, var arbeidet med
felles rammeverk for utdanningane i
Europa. Arbeidsgruppa jobbar intenst
med oppgåva. Rammeverket vil vera
basert på den beskrivinga av kompetanse
og profil på yrket som vart vedtatt i 2015.
I forkant av dette møtet var EDHF
vertskap for Special Interest Group, som
saman med Assosiations for Dental
Education in Europe skal jobba mot det
europeiske EU-direktivet om profesjons-

kvalifikasjonar. Målet er å forankra felles
rammeverk både nasjonalt og internasjonalt. Dette er ein viktig jobb overfor EU.
Dei fleste medlemsland har utdanning
med 180 studiepoeng. Andre land som
utdannar eller skal starta tannpleiarutdanning, må tilpassa seg utdanning på
dette nivået.
Russland og Israel søkte om å bli ein del
av EDHF. Skal land som ikkje er ein del
av Europa kunna bli medlem? Resultatet
vart at EDHF valte å leggja WHO sin
geografiske avgrensing til grunn. Dermed
kunne Israel og Russland bli del av vår
europeiske tannpleiarorganisasjon.
Yvonne fortset som president med
hollandske Ellen Bol som nestleiar.
Kasseraren kjem frå Irland og sekretæren
frå Sveits. Takk til Yvonne for eit godt og
ryddig årsmøte, og takk til den portugisiske organisasjonen for fin ramme rundt
arrangementet! Hausten 2017 sjåast vi i
København.
Gå inn på web sida www.edhf.eu og følg
EDHF sitt arbeid.

FAGLIG

FRIKORT EGENANDELSTAK 2 AUTOMATISERES
FRA 1. JANUAR 2017
Norsk Tannpleierforening viser til
tidligere informasjon gitt på fagsiden og
facebooksiden omkring frikort og
andelstak 2.
Frikort egenandelstak 2 automatiseres
fra 1. januar 2017. Det betyr at pasientene
dine får frikort automatisk i posten og
slipper å sende søknad til Helfo. For deg
som behandler betyr det at du må
rapportere pasientenes egenandeler til
Helfo over helsenettet senest hver 14. dag.
Dette gjøres automatisk når du sender
dine refusjonskrav elektronisk over linje
til Helfo.
Kravet om elektronisk innrapportering
følger av egenandelsregisterforskriften

som trer i kraft 1. januar 2017. Kravet
gjelder for alle behandlere som yter
tjenester/behandling som inngår i frikort
egenandelstak 2 og uavhengig av om du
har direkte oppgjør.
Du som behandler har en viktig rolle
når det gjelder hvor raskt dine pasienter
mottar frikortet i posten. For at pasienten
skal få frikortet innen tre uker, må du
rapportere egenandeler til Helfo senest 14
dager etter at pasienten har fått behandling.
I kravet er det viktig at egenandelene er
registrert på hver enkelt behandling og
ikke for en hel behandlingsserie. Refu-

sjonskravet må også inneholde
fødselsnummer/D-nummer.
Les mer om de nye reglene for frikort og
tannbehandling på https://helfo.no/
viktige-meldinger/tannpleiere-ma-rapportere-pasientenes-egenandeler-vianorsk-helsenett.
Ifølge Helsedirektoratet og Helfo er det
mest ønskelig og hensiktsmessig at
innrapporteringen av egendandelene
gjøres gjennom en direkte oppgjørsavtale
med Helfo via Norsk Helsenett, NHN,
men det kan ikke settes som et absolutt
krav.

Sosial ulikhet i helse
– tannhelsetjenestens utfordringer i folkehelsearbeidet
Målgruppe:
Sted:
Tid:
Deltakeravgift:
Påmelding:
Påmeldingsfrist:

Tannhelsepersonell, helsesøstre, ansatte i barneverntjenester, rus- og
psykiatritjenester og andre aktører i folkehelsearbeidet.
KS Arena Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo
Tirsdag 7. mars 2017, kl. 0830 – 1645
Kr. 2500,-. Personlige medlemmer kr. 2250,Kun digital påmelding – se forsiden www.tannvern.no
1. februar 2017. Begrenset plass – først til mølla…

Seminaret vil gi oss mulighet til å forstå at tannhelsepersonell har en nøkkelposisjon i samarbeid med annet
omsorgspersonell. Vi skal gå i samme retning, med enkeltmennesket i fokus og på den måten klare å påvirke hele
helsebildet. Se fullstendig program og påmeldingsinformasjon på www.tannvern.no
Norsk Tannvern tar
sosial ulikhet på alvor
– og gjør en forskjell

halvside-annonse-tannstikka.indd 1

15.11.16 08.59
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NØKKELHULLET HAR
BLITT TRANGERE
Tannpleiere på nettverksmøte. Fra venstre NTpFs fagansvarlige Benthe Hansen, 1.
amanuensis Kari Elisabeth Dahl, NTpFs leder Hilde Aga, 1. amanuensis Linda Stein,
1. amanuensis Anne E. Münster Halvari og stipendiat Ingfrid Vaksdal Brattabø.

NETTVERKSMØTE FOR
TANNPLEIERE SOM FORSKER
Norsk Tannpleierforening avholdt 17. november i
år et historisk møte – for første gang samlet man
tannpleiere som har fullført eller holder på med sin
doktorgrad.
Tekst og foto: Anne L. Buvik

Tre tannpleiere har til nå tatt PhD, og flere stipendiater er undervegs. En
av dem, Ingfrid Vaksdal Brattabø, har allerede fått mye omtale i mediene
omkring tannhelsepersonells meldingsplikt når det er mistanke om omsorgssvikt eller overgrep mot barn.
På møtet, som ble avholdt i foreningens lokaler i Oslo, deltok 1.
amanuensis Linda Stein, 1. amanuensis Kari Elisabeth Dahl, 1. amanuensis
Anne E. Münster Halvari og stipendiat Ingfrid Vaksdal Brattabø. Ytterligere
tre forskere var invitert, men var forhindret fra å møte. Tema for møtet var
blant annet:
• Forskning og utvikling av tannpleiefaget
• Hvordan få flere tannpleiere til å søke stipendiatstillinger
• Kartlegging av igangsatte prosjekter og mulig samarbeid omkring disse
• Muligheter for tverrfaglig samarbeid
• Internasjonalt samarbeid
• Publisering
•	Videreutdanning og samarbeid med kompetansesentra og
Høgskolen i Sørøst-Norge
Deltakerne fremholdt nytteverdien av en slik samling og bygging av et
nettverk for tannpleiere som forsker. Planen er å følge opp og utvide og
utvikle nettverket etter hvert.
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Nå er det ikke sikkert favorittpålegget
kan få Nøkkelhullet lenger! Strengere
krav til salt, sukker, mettet fett og
fullkorn, samt en introduksjon av nye
nøkkelhullskategorier er de viktigste
endringene i kravene.
– Nøkkelhullsprodukter må leve opp til strenge
standarder, og vi reviderer stadig for at disse skal
bli enda strengere og dermed nyttigere for forbrukerne, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i
Helsedirektoratet. – Nå har det blitt enda enklere å
velge sunnere, og det kan ha effekter på helsa.
I disse dager sprer Helsedirektoratet og Mattilsynet en filmserie som handler om nettopp dette.
Filmen er tilgjengelig på YouTube.
1. mars 2015 trådte nye, strengere kriterier i kraft
(nokkelhullsmerket.no). Fra høsten 2016 må alle
produkter som skal merkes med Nøkkelhullet
være tilpasset de nye kriteriene. I hovedsak er de
nye endringene enda strengere krav til innholdet
av salt, mettet fett og sukker og fullkorn i eksisterende nøkkelhullskategorier, nye kategorier, samt
at uemballert brød, kjøtt og ost kan markedsføres
med Nøkkelhullet.
Kriteriene for hvilke matvarer som kan få Nøkkelhullet er fastsatt i fellesskap av norske, svenske
og danske myndigheter innenfor mat og helse. I
Norge har Helsedirektoratet og Mattilsynet ansvar
for merkeordningen.
Data fra Nielsen Norge viser at det stadig blir flere
nøkkelhullsprodukter i butikkene. Første halvår
2015 var det 1 371 ulike produkter, mens i første
halvår 2016 hadde tallet økt til 1 419. Det er store
forskjeller på produktgruppene. For eksempel
finnes det 456 produkter med merket i kategorien
kjøtt og kjøttprodukter, mens det bare finnes to
produkter med Nøkkelhullet i kategorien pizza
og pai.
Kilde: Helsedirektoratet
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HJELPER PASIENTENE TIL Å
FØLGE DINE ANBEFALINGER

www.oralbnordic.com

Fortsatt god tannpleie etter besøket hos deg
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LOKALAVDELINGENE

8

spørsmål til lokallagsledere
Kari Røine, leder i Østfold

1 Fortell litt om deg og din bakgrunn
som tannpleier.
Jeg er 63 år gammel og bosatt i Sarpsborg.
Jeg ble utdannet i Oslo så tidlig som i 1975,
og var Østfolds aller første tannpleier! Jeg
har jobbet både privat og offentlig, begynte
først i privat praksis etter skolen, men ble
i 1977 ansatt i kommunen som den første
tannpleier i skoletannpleien. Etter ti år der
jobbet jeg i åtte år hos en perio-spesialist,
og de 22 siste årene har jeg vært ansatt i
det offentlige, nå på Skjeberg Tannklinikk.
2 Når og hvorfor meldte du deg inn i
NTpF?
Jeg meldte meg inn i 1975, og har vært
medlem siden. Det var helt naturlig da jeg
ønsket å holde meg faglig oppdatert samt
støtte fagforeningsarbeidet. Jeg er stolt av
Norsk Tannpleierforening og synes vi har
en flott og synlig ledelse.
3 Hvorfor ble du tillitsvalgt?
Jeg var sekretær i lokalavdelingen i mange
år, men så ønsket Anne Svanæs avløsning
etter å ha sittet som leder i hele 19 år. Jeg
tok vervet for to år, så jeg går av til neste
år. Da nærmer pensjonsalderen seg. Jeg
har også hatt nær kontakt med Delta i alle
år og har vært tillitsvalgt for de offentlig
ansatte tannpleierne.

4 Fortell litt om samarbeid og aktivitet i
din lokalavdeling.
Vi er fire i styret, og vi har jobbet med rekruttering av nye medlemmer og er kommet opp i 27. De viktigste arrangementene
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er å avholde et faglig/sosialt møte på
vårparten, og årsmøte med faglig program
på høsten. Dessuten holder vi styremøter
noen ganger i året. Det er mange fra Østfold som reiser til NTpFs årlige fagkonferanse, og det er veldig positivt.

5 Hvilke saker er viktige for deg/dere?
At tannpleieren skal bli mer synlig i
samfunnet, og at vi skal få til et utvidet
samarbeid med andre samfunnsaktører,
som helsesøstre og skolen. Vi driver allerede tannhelseundervisning på skolene
i Østfold hvor vi underviser på 2., 4. og 7.
klassetrinn, og det er et viktig arbeid.

6 Hva er de største utfordringene?
I Østfold kan vi ikke klage på reiseavstander. Vi pleier å ha våre arrangementer i
Sarpsborg, det er midt i fylket og få har
mer enn en times reisevei. Det vanskeligste er å finne gode foredragsholdere til
møtene våre. Folk er opptatte i dag, det er
ikke lett å få tak i noen som både kan bidra
faglig og har tid. Men vi lyktes bra i vår, og
hadde godt oppmøte også fra Tannlegeforeningen.

7 Hva kan NTpF og Delta sentralt bidra
med i lokallagsarbeidet?
Fremme politiske saker og forhandle lønn
vil alltid være viktig. Dette blir spesielt
viktig når kommunene nå skal overta
ansvaret for tannhelsetjenesten. NTpF og
Delta jobber bra med å ivareta yrkesgruppen i dette arbeidet, og det er viktig både
sentralt og lokalt. Dessuten bør lokalavde-

lingene alltid få relevant informasjon om
kurs og stipend, dette fungerer bra også i
dag.

8 Hvordan ser du for deg utviklingen
innen faget de neste ti år?
Etter 41 år i yrket har jeg sett en enorm
utvikling. Den er utelukkende positiv, etterspørselen etter våre tjenester er økende,
og det lover godt, selv om overføring av
ansvaret til kommunene medfører en viss
usikkerhet. Vi har en unik kompetanse på
det forebyggende, det er det som gjelder
i framtiden. Det er viktig at kommunene
får med seg denne kunnskapen, slik at vi
får den plassen vi skal ha i det helsefremmende arbeidet!

RØYKETELEFONEN LEGGES NED
Etter 20 år er det slutt på en av Norges kanskje mest kjente og populære telefoner,
Røyketelefonen. Slutta.no, Slutta-appen og Slutta på Facebook lever videre.
 elsedirektoratets hjelpemidler til dem
H
som vil slutte å røyke eller snuse er samlet
under tilbudet Slutta. Fra nyttår legges
veiledningstjenesten på telefon og chat på
Slutta ned. Det vil fortsatt være informasjon på slutta.no og man kan få råd og
støtte til å slutte på facebook-siden Slutta
– din røykeslutt.
– De seneste årene har vi sett en klar
tendens til at folk velger å bruke digitale
verktøy, som Slutta-appen, når de skal
slutte å røyke eller snuse. Avviklingen av
tjenesten er et naturlig resultat av dette,
sier divisjonsdirektør Linda Granlund.
20 ÅR MED RØYKETELEFONEN
Røyketelefonen åpnet i 1996, og fylte 20 år
på verdens tobakksfrie dag i år. De første 10
årene var Røyketelefonen svært populær, og
hadde nesten 20.000 innringere i toppåret

2003. De siste årene har under 5000 ringt
Røyketelefonen årlig.
– Siden starten har vi gjennomført nærmere 200.000 samtaler med folk som ønsker
å slutte å røyke eller snuse. Det er flott å
tenke på at telefontjenesten over så lang tid
har bidratt til at mange har sluttet å røyke,
sier Linda Granlund.
Appen Slutta er nå det mest populære
verktøyet til de som vil slutte å røyke eller
snuse. Med over 450.000 nedlastninger,
er Slutta-appen en av de mest suksessfulle
helse-appene i Norge.
– Det er fortsatt mange som røyker i
Norge, og vi skal ikke slutte med å hjelpe folk
å slutte å røyke. Slutta-appen videreutvikles
og kommer i ny oppdatert versjon på nyåret,
og vi skal fortsette med å ha god informasjon på slutta.no og Facebook, sier Linda
Granlund.

De siste årene har Helsedirektoratet utdannet over 300 røykesluttveiledere, og de fleste
frisklivssentraler har tilbud om hjelp til å
slutte å røyke, enten individuell veiledning
eller gruppebasert. Det har også blitt utviklet
nye retningslinjer for røykeavvenning til
bruk for helsepersonell.
– Vi anbefaler alle som ønsker personlig
veiledning eller oppfølging å ta kontakt med
fastlegen sin eller den lokale frisklivssentralen. De kan gi gode råd og motivasjon til
stumpe røyken eller kaste snusen for godt.
Det viktigste er å gjøre et forsøk, sier Linda
Granlund.
Mange har også stor glede av å snakke med
andre som skal slutte å røyke eller snuse, det
kan være venner eller andre på for eksempel
facebook-siden Slutta-din røykeslutt.
Kilde: Helsedirektoratet

29

ØNSKER SUNN OG VARIERT
MAT PÅ JOBB
Det man spiser i løpet av arbeidsdagen har betydning for helse, trivsel og innsats. Kan du ta
sunne mat- og drikkevalg i løpet av arbeidsdagen? I undersøkelsen «Norsk jobbhelserapport
2016» gjennomført av Stamina Group, svarte 1 av 3 at sunn og variert mat på jobb ville ha fått
dem til å endre livsstil.
– De fleste spiser minst ett måltid i løpet
av arbeidsdagen, enten medbragt, handlet
i kantine eller på farten. Det å tilrettelegge for sunne og gode måltider har
betydning for ansattes trivsel, helse og
innsats, noe som også kommer virksomheten til gode, sier Henriette Øien,
avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.
Det er også viktig at forbruker kan ta
sunne valg når de handler på farten.
Beregninger viser at en endring av
kostholdet i tråd med Helsedirektoratets
kostråd kan gi flere gode leveår i et
livsløpsperspektiv og spare samfunnet for
om lag 154 mrd. årlig.
EGET OPPLÆRINGSVERKTØY
– Undersøkelser gjort av Norstat for
Helsedirektoratet viser at 55 prosent
mener at helse og sunnhet spiller meget
stor rolle når de handler mat i kantine, og
vi vet at et stadig økende antall nordmenn er opptatte av at maten de spiser
har positiv effekt på helsen. Mange
arbeidsplasser ønsker å legge til rette for
et godt kosthold og har etterspurt verktøy.
For å synliggjøre hvordan dette kan
gjøres, har vi samlet anbefalinger og
erfaringer fra endringsarbeid, sier Øien.
Helsedirektoratets anbefalinger med små
grep for sunnere mat og drikke på
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arbeidsplassen skal inspirere til bedre
tilrettelegging for et helsefremmende
kosthold på norske arbeidsplasser
sammen med et opplegg for internopplæring. Opplæringsverktøyet er beregnet for
dem som jobber med mat, helse,
personalpolitikk og ledelse i arbeidslivet,
samt aktuelle utdanningsinstitusjoner.
– Verdens helseorganisasjon (WHO)
fremhever at sunt kosthold på arbeidsplassen er viktig for å bedre befolkningens kosthold. Også folkehelsemeldingen
fastslår at arbeidsplassen er en arena som
er godt egnet for helseopplysning,
livsstilsendring, tilrettelegging for sunne
valg og annet folkehelsearbeid, sier Øien.
Felles måltider og matglede kan ha en
positiv effekt på miljø og trivsel på
arbeidsplassen. Mange arbeidsplasser har
erfart dette, men flere kan fortsatt gjøre
mer enten de har kantine eller ikke.
– Erfaring viser at anbefalinger for og
arbeid med mat-/måltidstilbud bør
forankres i HR- og HMS-politikk, planer
og målsettinger. Tydelig ansvar, egnet
kompetanse, bredt eierskap og kvalitetssikring av arbeidet er sentralt, avslutter
Øien.
Anbefalingene beskriver et grunnsortiment for kantiner og hva som bør tilbys
arbeidstakerne. Også bedrifter der det

ikke finnes kantinetilbud finner råd og
tips om tiltak. Eksempler på tiltak som
kan gjøres på de fleste arbeidsplasser
uavhengig av kantinetilbud er:
• utvikle og forankre politikk for
måltider/matpause
• sørge for et trivelig spisemiljø og
kjølemulighet for mat og drikke
• ha godt drikkevann og eventuelt kaffe/te
tilgjengelig
• tilby subsidiert eller gratis frukt og
grønnsaker
• tilby enkle brødmåltider med grove
brødvarer og/eller salat
• ha automater med flaskevann, frukt,
grønnsaker, ferdigsmurt grov brødmat
og porsjonssalater og/eller retter for
oppvarming i mikroovn
• møtemat (basis): grønnsaker, frukt/bær,
vann og mat med mindre fett eller
mettet fett, salt og sukker. Kaffe/te.
• sikre relevant kunnskap om kosthold,
mat og helse hos ledelse, ansvarlig for
personale, tillitsvalgte, ansvarlige for
måltider/kantine og eventuelt bedriftshelsetjeneste
• tilby informasjon om Helsedirektoratets
kostråd
• gjennomføre brukerundersøkelser
regelmessig
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Nye datoer - 2017:

Tid: 09:30–15:30.
Pris kr. 1.850,- inkl.
kursmatriell og lunsj.
(maks 12 deltagere pr. kurs)

Fredag den 10/2 - Kurs på svensk - Plasser igjen
Fredag den 31/3 - Kurs på svensk - Plasser igjen
Fredag den 2/6 - Kurs på svensk - Plasser igjen
KURS I PROFESJONELL TANNRENGJØRING
OPTIMALISER DIN BEHANDLING-HVER GANG
Dette kurset er et hands-on Master Class periodontologi kurs med fokus på de nyeste teknologier innenfor
profesjonell tannrensing. Du vil som deltager på dette kurset komme hjem med ny kunnskap og nye
behandlingsmuligheter, så du f.eks. kan vedlikeholde og behandle implantater samt fjerne subgingival
biofilm. Det vil være stort fokus på periodontitt, mucositt og peri-implantitt.
På kurset er det en grundig introduksjon i både AIR-FLOW®, PERIO-FLOW® og de nyeste Piezoteknikker (ultralydscaling), som gir både behandler og pasient den største trygghet. Samtidig sikrer dette et
godt behandlingsresultat. Du får selv utføre de forskjellige behandlinger på «fantomhoder». Piezon®
«NO PAIN» og AIR-FLOW® PERIO er blant de nyeste innovasjoner fra sveitsiske EMS, som er ledende
innenfor perio og profylakse-behandlinger. Kurset egner seg for både tannleger og tannpleiere som ønsker
ny kompetanse innenfor tannrensing.
Kursholder: Tannpleier Susanne Larsson, Sollentuna Spesialisttannklinikk

Kontakt W&Hs produktspesialist/tannpleier Linda Kjølstadmyr,
t: 40053691 eller lk@whnordic.no for mer informasjon.
W&H Nordic AB, t: 32853380, e: office@whnordic.no, wh.com
Lik ”EMS Norge” på Facebook!

