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Så mange som 1 av 3  
kan lide av ising i tennene*

Slik kan de følsomme områdene av tannen se ut gjennom ett mikroskop. 
Små hull i dentinet er eksponert.

Klinisk bevist for langvarig  
beskyttelse mot ising**

Sterk reparerende effekt gjennom ett hardt lag***

*Addy M. Int Dent J 2002; 52: 367-375. **Ved børsting 2 ganger daglig ***Danner ett beskyttende lag over de sensitive områdene av tennene.
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Et nytt år er i gang, og, som jeg pleier å si, med nye 
muligheter. Jeg tror på dette også i 2017, selv om vi ser en 
verden i rask endring rundt oss, og det vi ser, langt fra bare 
er oppløftende. Enkelte tegn i verdenspolitikken gir meg en 
følelse av å befinne meg i en skremmende, futuristisk film!  
Dette til tross, vi befinner oss i et fredelig og beskyttet hjørne 
av verden, hvor vi kan ha fokus på det daglige og nære.

Nylig var jeg på et møte med administrasjonen i NTpF, 
hvor vi diskuterte foreningens profil og synlighet på nettet, 

og hvordan de ulike kommunikasjonskanaler på nett og papir skal kunne 
utfylle hverandre på best mulig måte. Det ble en interessant diskusjon med 
mange tankevekkende innspill. For det er et faktum at det aldri har vært så mye 
informasjon tilgjengelig. Vi bombarderes hele tiden fra alle hold. Dermed er den 
nye, store utforingen ikke å få publisert noe, men å bli hørt og sett i mylderet. 

«Jobber du for tannpleierne? Hva driver de med? Er det de som assisterer på 
tannlegekontorene?»

Dette er responsen jeg veldig ofte får når jeg forteller om min jobb som redaktør 
for «Tannstikka» til utenforstående. Etter å ha hatt denne jobben i snart fire år, 
kan jeg med glede og entusiasme fortelle at nei, det er det slett ikke – det er en 
helt egen faggruppe! Og folk nikker interessert og vil vite mer. Dere kjenner det 
igjen, alle sammen. Faget er for dårlig kjent.

Så hvordan få det markedsført det bedre? Kanskje gjennom å fokusere på 
hva tannpleierens oppgaver egentlig er, hva de kan tilby og hvilke positive 
effekter det kan få for den totale helsesituasjon om man benytter seg av deres 
tjenester? Relatert til ting folk opplever i sin hverdag? Det er i hvert fall en idé 
som har slått rot og som vi skal ta med oss i det videre arbeidet med å utvikle 
kommunikasjonskanalene. En spisset og mer forbrukerrettet folkeopplysning 
kan bli et spennende virkemiddel. Følg med på hjemmesiden – fagsiden er 
allerede oppdatert, og vi håper publikumssiden også snart kan vise et nytt ansikt. 

Snart er det fagkonferanse, årets høydepunkt for NTpF. Innbydelsen finnes 
på midtsidene i dette nummeret – som vanlig med et omfattende og faglig 
spennende program i den vakre Mjøsbyen Hamar. Påmeldingen er åpen; gå ikke 
glipp av årets konferanse!

Ha en fin vinter!

redaktørens spalteINNHOLD
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LEDER

Fortid og framtid 
Overgang til nytt år gir rom for ettertanke 
og refleksjon over året vi har lagt bak oss, 
og planar i tannpleiarforeininga for 2017. 
I 2016 vart eit  spesielt hektisk år i NTpF 
med utfordrande og arbeidskrevjande 
saker. Tidspunktet for fagkonferansen var 
i mai, når dei sentrale forhandlingane om 
løns- og arbeidsvilkår gjekk føre seg. Fare 
for streik i ulike sektorar var til stades. 
Streiken i hotell- og restaurantbransjen 
kunne medført avlysing av NTpFs 
Fagkonferanse 2016. Det førte til stor 
aktivitet i styret, i administrasjonen og i 
Delta.  Streiken vart avblåst få dagar før 
konferansen, og avdeling Telemark og 
NTpF kunne gjennomføra ein vellukka 
konferanse som planlagt. 

Den mest krevjande prosessen sist år var 
høyringa og alt arbeidet omkring 
oppfølging av Primærhelsetenestemel-
dinga og Oppgåvemeldinga med meir, og 
oppfølging av stortingsvedtaket om at 
tannhelsetenesta bør overførast til 
kommunen. Mange tillitsvalte og 
ressurspersonar var involvert, og saka er 
enno ikkje avslutta. Tannhelsetenesta kan, 
ifølge forslaget Helse- og omsorgsdepar-
tementet sendte ut på høyring, bli meir 
innretta mot behandling ved ei eventuell 
overføring til kommunen. Dette enga-
sjerte mange lokalt. Det er viktig at 
tannpleiaren blir lovfesta på linje med dei 
andre åtte yrkesgruppene, slik det 
opphavelege forslaget var. Saka har ført til 
stor møteverksemd, parallelt med andre 
saker som skulle behandlast i tannpleiar-
foreininga.  Arbeidet med den nye 
medlemsnettsida vart ein meir omfattan-
de prosess enn først tenkt. Det er derfor 
med glede vi no er i mål, og websida er 
oppe og går.
Løn er eit tema som vedgår oss alle, og er 
alltid aktuelt. Når det gjeld løn- og 
lønsutvikling i offentleg sektor synes 
mange tannpleiarar at løna er låg, og 
tannpleiarar i privat sektor melder om ei 
liknande problemstilling. SACO, Sveriges 
akademikeres centralorganisation, har 
sett på lønsutvikling gjennom eit 
arbeidsliv for sin medlemmer, og 
samanlikna det med dei som byrjar jobba 
rett etter vidaregåande. Studien visar at 
livsløna til tannpleiarar i Sverige er ca. 10 
% lågare enn hos samanliknbare grupper 
med samfunnsvitskapeleg utdanning. 
Skal utdanning løna seg må det vera god 

lønsutvikling, og her har arbeidsgjevar eit 
stort ansvar. Karrierevegar er og ein viktig 
nøkkel. Det er avgjerande for yrkesgrup-
pa at det blir lagt til rette for karriereut-
vikling, tilbod om vidareutdanning og 
spesialisering. Tannpleiarforeininga tok 
initiativ til etablering av Vidareutdan-
ninga i tannpleie og helsefremjande 
arbeid som vil gje auka kompetanse i 
tannhelsetenesta. Hausten  2017 vil det 
første kullet frå vidareutdanninga med 25 
studentar/tannpleiarar med spesialkom-
petanse bli uteksaminert. Vidareutdan-
ning gir moglegheiter for lønsauke og nye 
oppgåver. Arbeidsgivar har det viktige 
ansvaret med å leggja til rette for 
karrierevegar for yrkesgruppa,  og 
utgangspunktet bør no vera godt. 
Tannpleiarforeininga ser fram til gode 
rammer for tannpleiaren i den kliniske 
kvardagen,  og innan  det helsefremjande 
og førebyggjande arbeidet, slik at den 
kompetansen som blir tilbydd yrkesgrup-
pa ved Høgskulen i Sørøst-Norge, kjem 
pasienten og tannhelsetenesta til gode.
Vi oppfordrar interesserte tannpleiarar til 
å søke vidareutdanninga ved Høgskulen 
Sørøst-Norge. Her er det lagt opp vidare 
studier; frå vidareutdanning til master, 
evt. PHD og forsking.  
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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   – se-
nest innen fristen for bidrag 
til bladet.

40 år
Anne-Mai Nilssen, Tromsø 
Ann-Helen Strømner, Oslo 
Slavica Pejiic Djurasovic, Olso 
Dieu Trinh, Skjetten 
Jane Veflen, Skarnes 
Monica Granlund, Roa 
Merethe Dyrøy, Godvik 
Stina S. Holvik, Måløy

50 år
Medina Hubaeva, Oslo 
Inger Kristin Tanum, Jaren 
Hilde Stenhaug, Kongsberg 
Kari Lysgård, Sogndal 
Janita Suniva Kirkefjord, Stjørdal

60 år
Johanne Bye, Oslo 
Svanhild Botnen, Larvik 
Trine Gleditsch, Sandefjord 
Siri Brynjulfsen, Bergen

Husk nominasjoner til 
Oral-Bs tannpleierpris!

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 

helsefremmende og forebyggende 
arbeid, planlegging og bedring av 
rutiner. 

•  Samfunnsinteressert f.eks. med fokus 
på spesielt behandlingstrengende 
pasienter, og folkehelsearbeid.

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 er en gavesjekk med 
verdi NOK 10.000 i tillegg til et diplom 
og blomster. Forslag på kandidater med 
begrunnelse sendes innen 20. mars 
i tildelingsåret til ntpf@delta.no og  
nylundderaas.rn@pg.com

Temaheftet om tannhelse er utgitt av 
Helsefagarbeiderforbundet i Delta. 
Her har mange bidratt faglig og 
jobbet med å få til et folkelig språk 
mv. Heftet er blitt en suksess til bruk 
blant helsepersonell, ved sykehjem, 
omsorgsboliger med mer. Det er 
trykket i nærmere 10 000 eksemplarer, 
og både sykepleiere, helsefagarbeidere 
og tannhelsepersonell etterspør den 
fortsatt! Redaktør for heftet er 
Ann Beate Grasdalen, mens 
redaksjonen har bestått av Kari 
Revheim, Jette Dyrnes og Hilde Aga. 

Om du ikke har sett heftet, eller ønsker å formidle det videre, ta 
kontakt med post@helsefagarbeiderne.no. 
 

Helsefagarbeideren

MUNNHELSE INNEN PLEIE OG OMSORG

 TEMAHEFTE

FRISK MUNN
- hver dag, hele livet

Nasjonal faglig retningslinje for 
tannhelsetjenester til barn og unge på høring

Nasjonale faglige retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år er sendt 
på høring. NTpF er en av høringsinstansene, og foreningen ønsker lokalt engasjement 
og innspill til høringssvaret. Retningslinjene er sendt til lokalavdelingene og det 
er bedt om tilbakemelding innen 3. mars.  Innspill fra lokalavdelingane vil NTpF 
bruke i høringssvaret. Les notatet og vær med å påvirke framtidige retningslinjer for 
tannhelsetjenester til barn og unge framover!
Høringen er initiert av Helsedirektoratet. Målet er god tannhelse og utjevning av 
sosiale- og andre ulikheter i tannhelsen. Retningslinjen skal bidra til at alle barn 
og unge får tilpassede og gode tann- og munnhelsetjenester uavhengig av bosted, 
diagnose og sosial bakgrunn. Den skal bidra til kunnskapsbasert praksis, redusere 
uhensiktsmessig variasjon i tjenestene, og gi grunnlag for prioriteringer og bruk av 
ressurser på tannhelsetilbudet til barn og unge. 
Det gis konkrete faglige anbefalinger om forebygging, munnundersøkelser, behandling 
og oppfølging av barn og unge. Dessuten gis det fra et faglig perspektiv, råd om 
organisering av tannhelsetjenester og samarbeid med øvrig helsetjeneste og andre. 
Det forebyggende perspektivet og prioritering av barn og unge med størst behov, er 
gjennomgripende.

Søknadsfrist og studentopptak til 
videreutdanningen 
I januar i fjor startet første kull ved Videreutdanningen i tannpleie og helsefremmende
arbeid ved Høgskolen i Sørøst-Norge, HSN. Nylig ble det bekreftet at neste kull vil 
starte i medio januar 2018, og søknadsfrist er 15. oktober 2017. 
Mer informasjon finnes her: https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-
sosialfag/tannpleie-og-helsefremmende-arbeid/

En suksesshistorie
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AKTUELT

Kongress 2016 starta med ein interes-
sant arbeidslivskonferanse med fokus på 
arbeidslivet framover, den norske model-
len og den teknologiske utviklinga. Den 
norske trepartmodellen vart omtala av 
Kristin Clemet, dagleg leiar for tankesmia 
Cevita, og professor Gudmund Hernes. 

Noreg er eit av verdas mest demokra-
tiske og minst korrupte land. Samfunnet 

vårt er prega av grunnleggjande openheit 
og tillit og blir kåra som eit av det beste 
land i verda å bu i, saman med dei andre 
nordiske landa. Ytringsfridomen er tatt i 
vare, vi har fridom til å organisera oss, og 
staten gir oss like moglegheiter. Noreg 
har låg økonomisk ulikskap, høg tillit til 
samfunn og til kvarandre, ein god 
rettsstat, og politikara som vert stilt til 

ansvar. Dette er faktorar som gjer oss eit 
godt samfunn å vera ein del av. 

Samtidig er det viktig at samfunnet 
evnar å omstilla seg, iflg Clement. Vi må 
etablera eit meir variert næringsliv og ein 
meir nøktern velferdsstat. Arbeidslivet er 
i sterk endring med automatisering, 
digitalisering, sosial dumping, samt fare 
for eit svekka organisasjonsliv fordi færre 

Deltas leiing som vart gjenvalt på 
kongressen. Frå venstre, Erik Kollerud, 

Lizzie Ruud Thorkildsen og Trond 
Ellefsen. Foto: Delta. 

Deltas kongress 2016
I november 2016 avvikla Delta sin kongress. NTpFs leiar Hilde Aga var til stades og formidlar 
her sine inntrykk frå kongressen. 

Kompetanse blir 
ei viktig sak for 
fagforeiningane 
framover.
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AKTUELT

vel å organisera seg. Clement avslutta sitt 
innlegg med å understreka føresetnadane 
for å lukkast med omstilling. Føresetna-
dene er at vi har ein berekraftig velferds-
stat, førebyggjer ulikskap, har ein god 
intergreringspolitikk, samt at den norske 
trepartsmodellen må vera under utvikling 
og landet må ha ein moderne distriktspo-
litikk.

Professor Hernes tok for seg den 
historiske og industrielle utviklinga og 
viste til at dei gamle institusjonane ikkje 
fungerte ved endra samfunnsforhold. 
Industrien produserer varer og sosiale 
forhold og skapar behov for omstilling. Vi 
bevega oss frå å vera enkeltindivid til å bli 
parter, fekk tariffavtaler, og ulike politiske 

samanslutningar (LO, NAF) og tiltak  
som gav «sikringsnett» i samfunnet. 
Hernes tok også fram organisasjonsgra-
den og viste til USA, der 32 % var 
organisert i 1948, medan berre 10 % er 
det i dag. Som Clement uttrykte, så 
understreka også Hernes viktigheita av å 
ha ein sterk norsk arbeidsmodell som gir 
opphav til omstilling.

Forskar Knut  Røed understreka at 
velferdsstaten vil gå sterkt i underskot 
framover, og såg for seg ei skatteauke mot 
50 %. Mange kostnadsdrivande faktorar 
som at færre forsørgjer dei som ikkje er i 
inntekstgjevande arbeid, helse- og 
omsorgssektoren vil stå for 50 % framti-
dig vekst i sysselsetjinga, privat rikdom 
og offentleg fattigdom - blir vi rikare, 
stiller vi også større krav til kva det 
offentlege leverar. Vi bør arbeida for jobb-
sikring framfor inntektssikring framover. 
Vi må utvikla eit arbeidsliv som tar i vare 
dei med helsemessige utfordringar, slik at 
flest mogeleg kjem i arbeid. Her har det 
offentlege ein hovudrolle.

Dagen vart avslutta med diskusjon rundt 
bordet der adm. dir. i Spekter Anne Karin 
Bratten, partiledar i Ap Jonas Gahr Støre, 
og politikarane i Delta, Erik Kollerud og 
Melissa E. Ringsø, tok del. Tema var kva 
kunnskapen i dag seier om moglegheitene 
og utfordringane framover for offentleg 
sektor. Alle var samde om vidare utvikling 
av ein sterk offentleg sektor og bekymring 
for tilgang på arbeidskraft. Det å tillate 
midlertidig tilsetjing, som endring av 
arbeidsmiljølova no gir moglegheit for, er 
å gå i feil retning. Alle understreka 
viktigheita av å jobba mot høg grad av 
organisering av arbeidstakarar og 
arbeidsgivarar, slik at den norske arbeids-
modellen står sterkt i det framtidige 
arbeidslivet.

Kollerud peika på at mange jobbar vil bli 
borte, men at også mange vil bli skapt. 
Utfordringa blir å sikre at folk ikkje fell  
utanfor arbeidslivet, men får nye oppgåver.

– Kompetanse blir ei viktig sak for 
fagforeiningane framover, seier Delta-
leiaren.  

Dei neste dagane var det politiske saker 
på dagsorden. Prinsipprogrammet for 
neste fireårsperiode og budsjett vart 
vedtatt etter debatt, før val av nytt 
hovudstyre. Den noverande leiartroikaen, 
Erik Kollerud (leiar), Lizzie Ruud 
Thorkildsen (1. nestleiar) og Trond 
Ellefsen (2. nestleiar) stilte til gjenval og 
vart gjenval. Sju resolusjonar vart vedtatt, 
bl.a. hadde Delta i Oppvekst og Kost- og 
ernæringsforbundet ein resolusjon 
omkring sunnare måltider i barnehagen. 
Eit tema som er viktig å løfta fram til 
debatt. 

Alle resolusjonane kan lesast på  
www.delta.no.

Problemer med 
pasientkommunikasjon?
Brosjyren «Tannkjøttsssykdommer» 
er oversatt til urdu og sorani – 
snart kommer den på ytterligere 
30 språk! 

Besøk vår nettside og 
last ned gratis. 

(Den norske versjonen kjøper du i nettbutikken)
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TEMA: FAGLIG

Norsk Tannpleierforening har lytta til 
medlemmene sine ønskje om ei meir 
formålstenleg medlemsside. Dette har 
vært ei stor og viktig sak, og foreininga 
har brukt mykje ressursar i arbeidet 
med analysering av medlemmane sitt  
brukarmønster, kartleggjing av behova 
og utvelging av materiell.  Arbeidet 
starta i mars 2015, og kontorledar 
Linda Ludmann og styremedlem Anne 
Mai Nilsen har hatt hovudansvaret for 
utvikling og framdrift av sida saman med 
eit reklamebyrå.

Tannpleierforeininga har etablert ei 
publikumsside, tannpleier.no,  som skal 

marknadsføra yrkesgruppa med aktuell 
og publikumsvenleg faginformasjon. 
Tannpleier.no er også inngangen til 
medlemssida. Bruk knapp øvst på sida 
merka «medlemssiden». 

Medlemssida har til hensikt å vera 
eit godt hjelpemiddel hovudsakleg for 
medlemmene, men også for andre. 
Brukarane skal raskt kunna finna 
kunnskapen dei har behov for. Difor 
er det lagt opp hurtigpunkt midt på 
første sida. Menyen ligg øverst til 
venstre, samt søkefeltet for å finne det 
som det blir søkt etter. Når ein klikkar 
på ein av logoane, vil sida koma fram 

Ny medlemsside på 
www.tannpleier.no

som logoen viser, f.eks Delta. Her er 
informasjon om ulike verktøy som vedgår 
tannpleiarane i arbeidsdagen, omtale 
av politiske og andre aktuelle saker og 
kontaktinformasjon.

Medlemmer og andre brukarar vil få ei 
oversiktleg og innhaldsrik medlemsside. 
De vil finna  informasjon og verktøy som 
dei har behov for, samtidig som websida 
skal profilera foreininga og yrkesgruppa. 

Administrasjon og styret ønskjer 
medlemmene lukka til med nytt og viktig 
verktøy! 
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TEMA: KARIES - FOREBYGGENDE TILTAK OG BEHANDLING

Unik Pro-ArginTM Technology 

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

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

Har du pasienter som ikke kan 
nyte kaldt & varmt pga ising fra 
tannhalsene?
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www.colgateprofessional.no

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

Helt unødvendig!

Colgate® gjør forskjellen

CSPR_JournalAd_NO_216x266.indd   1 01-06-2016   12:52:29
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FAGARTIKKEL

Av Bente Brokstad Herlofson, Cecilia Larsson 
Wexell, Sven Erik Nørholt, Jørgen Helgevold, 
Morten Schiødt
Artikkelen er først publisert i NTFs blad «Tidende» 
nummer 10-2015. Gjengitt med tillatelse.

Osteonekrose i kjevene (Eng. «OsteoNe-
crosis of the Jaws», forkortet ONJ) ses 
i stigende grad verden over. ONJ er en 
alvorlig komplikasjon relatert til behand-
ling med bisfosfonater og denosumab, 
samt også visse kjemoterapeutika. ONJ 
kan føre til tap av tenner og deler av 
kjeveben, og invalidisere tyggefunksjon. 
Antiresorptive medikamenter anvendes 
hovedsakelig i behandling av skjelettme-
tastaser ved en rekke maligne tilstander, 
og mot benskjørhet (osteoporose). I den 
senere tid benyttes medikamentene også 
som adjuvant behandling hos postmeno-
pausale kvinner med brystkreft for å 
redusere risiko for tilbakefall av sykdom-
men. Artikkelen gir en oversikt over 
epidemiologi, symptomer, diagnostikk, 
klinikk og behandling av ONJ. Til slutt 
gis retningslinjer om hvordan tannhel-
sepersonell bør forholde seg ved tann-
behandling av pasienter på antiresorptiv 
behandling.

Osteonekrose i kjevene (Eng. 
«OsteoNecrosis of the Jaws, forkortet 
ONJ) ble for første gang rapportert i USA 
i 2003 (1). Marx og medarbeidere fant 
da hva de kalte for «avaskulær nekrose i 
kjevene» hos en rekke pasienter som var 
behandlet med pamidronsyre (Aredia®) 
og zoledronsyre (Zometa®). Herved 

startet på mange måter en epidemi, som 
har rammet pasienter verden over der 
antiresorptive medikamenter benyttes. 
Bisfosfonater (f.eks. zoledronsyre, 
pamidronsyre, ibandronsyre eller 
alendronat) brukes for å styrke skjelettet 
da de hemmer osteoklastaktivitet. 
Osteoklaster er celler som resorberer 
ben som ledd i den fysiologiske 
benombyggingen. Bisfosfonater har 
liten effekt på celler som bygger ben, 
osteoblastene, det vil si at det fortsatt 
dannes nytt ben, og mineralinnholdet i 
benvevet økes. Bisfosfonater er vist å være 
effektive mot smerter og spontanfrakturer 
(f.eks. kompresjonsfrakturer i ryggsøylen) 
hos pasienter med skjelettmetastaser 
og hos osteoporosepasienter på slik 
behandling.

Nitrogenholdige bisfosfonater har 
vært brukt i behandling av osteoporose 
i Norge siden 1995 og siden 2001 for 
skjelettmetastaser (2). Medikamentene 
administreres i høy dose ved maligne 
tilstander, som myelomatose og kreft 
i bryst og prostata, og i lav dose ved 
osteoporose. En ny type antiresorptivt 
medikament, denosumab, kom 
på markedet i 2010 (Prolia®) og 
2011(XGEVA®). Denosumab er et 
monoklonalt antistoff som er rettet 
mot RANKL-(Receptor Activator 
of Nuclear factor Kappa-B Ligand)
reseptoren på osteoklastene som dermed 
inaktiveres. Dette resulterer i redusert 
bennedbrytning på lik linje som ved 
bruk av bisfosfonater. Mens bisfosfonater 

inkorporeres og akkumuleres i benvev og 
har en halveringstid på mange år, halveres 
denosumab på 25 - 28 dager og er så godt 
som ute av kroppen etter 6 - 9 måneder 
(3). Både bisfosfonater og denosumab 
kan føre til osteonekrose i kjevene. Tabell 
1 viser ulike norskregistrerte preparater.

EPIDEMIOLOGI
Siden 2003 da de første publikasjoner 
med beskrivelse av ONJ kom (1, 4), er det 
rapportert tusenvis av tilfeller med økende 
hyppighet verden over. En rekke oversikts-
artikler har beskrevet epidemiologi, som 
best kan oppsummeres slik: ONJ forekom-
mer i hovedsak sjelden hos osteoporosepa-
sienter, i gjennomsnitt rundt 0,12 %, men 
hyppigheten varierer i forskjellige studier 
fra 0,0 til 4,3 % (5). I Norge er nesten 
60.000 personer med osteoporose under 
behandling med bisfosfonater (alendronat) 
eller denosumab (Prolia®).

Når det gjelder pasienter som behandles 
med en høy dose bisfosfonat eller 
denosumab (XGEVA®) er forekomsten av 
ONJ svært varierende, fra 0 % opp mot 
27,5 % (5 - 8). Det er hovedsakelig 
pasienter med brystkreft, prostatakreft og 
myelomatose som gis slik behandling. I 
denne pasientgruppen er forekomsten av 
ONJ på mellom 5 - 10 %. Mellom 
5000-7000 pasienter i Norge antas å være 
under behandling med høy dose bisfos-
fonat eller denosumab. I tillegg er ONJ 
rapportert i forbindelse med bruk av nye 
typer kjemoterapeutika, såkalte tyrosinki-
nasehemmere (9) (tabell 2). Disse 

Medikamentrelatert 
osteonekrose i kjevene
Del 1:  oversikt og retningslinjer
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benyttes også i behandling av en rekke 
kreftsykdommer, med og uten skjelettme-
tastaser, f.eks. ved kreft i nyre, lunge, og i 
mage- og tarmsystemet. ONJ i forbin-
delse med tyrosinkinasehemmere er 
sjelden forekommende, men er registrert 
hos noen pasienter. ONJ er også rappor-
tert i forbindelse med behandling med 
bevacizumab (antineoplastisk medika-
ment) alene og i kombinasjon med 
zoledronsyre, med en hyppighet på 
henholdsvis 0,2 % og 0,9 % (9).

ANTIRESORPTIVE MEDIKAMENTER
Antiresorptive medikamenter omfatter bisf-
osfonater og denosumab (10 - 12) (tabell 1).  

BISFOSFONATER
De mest potente er zoledronsyre 
(Zometa®) og pamidronsyre (Aredia®). 
Alendronat, som gis peroralt i tablettform 
og brukes ved behandling av osteoporose 
er mindre potent. De to første benyttes 
hovedsakelig i behandlingen av kreft-
pasienter med skjelettmetastaser og ved 

Generisk navn, 
salgsnavn (adm.form)

Behandlingsindikasjon Intervall Dose

Zoledronsyre Zometa® 
(iv)

Forebygge skjelettrelaterte hendelser hos pasienter med 
skjelettmetastaser.  
Redusere risiko for tilbakefall av sykdom hos postmenopausale 
kvinner med brystkreft.

4 uker/3 mnd   

6 mnd

4 mg 

Aclasta® (iv) Postmenopausal osteoporose og osteoporose hos menn med 
risiko for frakturer.

Årlig 5 mg

Pamidronsyre 
Pamidronatdinatrium 
Hospira® (iv)

Tumorindusert hyperkalsemi. Skjelettmetastaser fra brystkreft 
eller benlesjoner fra multippelt myelom.

4 uker 90 mg

Ibandronsyre 
Bondronat® (tbl/iv*)

Forebygge skjelettforandringer hos pasienter med brystkreft og 
skjelettmetastaser.

Daglig 4 uker* 50 mg  
6mg*

Bonviva® (tbl/iv*) Postmenopausal osteoporose hos kvinner med risiko for 
frakturer.

1 mnd 3 mnd* 150mg  
3 mg*

Klodronat Bonefos® 
(tbl)

Tumorindusert hyperkalsemi. Osteolyse pga. maligne 
prosesser.

Daglig 1600 mg

Alendronat 
Alendronate® (tbl) 
Fosamax® (tbl)

Postmenopausal osteoporose og osteoporose hos menn med 
risiko for frakturer.

Ukentlig 70 mg

Risedronsyre Optinate 
Septimum® (tbl)

Postmenopausal osteoporose og osteoporose hos menn med 
risiko for frakturer.

Ukentlig 35 mg

Denosumab XGEVA® 
(sc)

Forebygge skjelettrelaterte hendelser hos voksne med 
skjelettmetastaser fra solide tumores.

4 uker 120 mg

Prolia® (sc) Postmenopausal osteoporose og osteoporose hos menn 
med risiko for frakturer. Prostatakreft-pasienter som får 
hormonbehandling.

6 mnd 60 mg iv= 
intravenøst, 
sc=subcutant, 
tbl=tablett,

Tabell 1. Oversikt over bisfosfonat- og denosumabpreparater i Norge med risiko for utvikling av kjevebensnekrose i behandlingen av kreft 
og osteoporose (www.fellekatalogen.no, 30.06.15)    

tumorindusert hyperkalsemi og adminis-
treres intravenøst (3). En ny indikasjon 
for bisfosfonatbehandling er zoledronsyre 
(Zometa®), gitt intravenøst to ganger per 
år i fem år adjuvant til systemisk behand-
ling av postmenopausale brystkreftpa-
sienter for å redusere risiko for tilbakefall 
av sykdommen (13). Som tilleggsinfor-
masjon nevnes at zoledronsyre, (Aclasta®, 
5mg) også markedsføres og administreres 
intravenøst en gang per år i behandlingen 
av osteoporose.

>>
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DENOSUMAB
Denosumab er markedsført som 
XGEVA®(120 mg, månedlig, dvs en høy 
dose), til behandling av kreftpasienter og 
som Prolia®(60 mg, hver 6. måned) til be-
handling av osteoporosepasienter. Begge 
preparatene gis som subkutan injeksjon.

HVA ER BEHANDLING MED HØY DOSE 
VERSUS LAV DOSE?
Som det fremgår av teksten over, kan de 
fleste preparater gis både i høy dose til 
kreftpasienter med skjelettmetastaser, og 
i lav dose til osteoporosepasienter. Da de 
ulike preparatene administreres peroralt, 
subkutant og intravenøst både i høy- og 
lav dose, kan ikke administreringsmåten i 
seg selv brukes til å skille høy fra lav dose. 
Den viktigste måte å skille mellom høy- 
og lav dose er å se på behandlingsindika-
sjon, da kreftpasienter i hovedsak får høy 

dose og osteoporosepasienter lav. Man 
bør dog vite at noen kreftpasienter uten 
metastaser tilbys lav dose i forebyggende 
øyemed mot osteoporose. 

TYROSINKINASEHEMMERE
Tyrosinkinasehemmere er antiangiogene 
medikamenter, og benyttes i behandling 
av en rekke kreftsykdommer (tabell 2) 
(9, 14 - 16). De mange antiresorptive 
medikamenter og tyrosinkinasehemmere 
med sine kompliserte navn, er vanskelig 
å huske for de fleste pasienter. Dette kan 
være en utfordring for tannlege og lege 
når pasientens medikamentanamnese 
skal registreres. Pasienten bør derfor 
spørres direkte om vedkommende be-
handles med medikamenter som er ment 
å styrke skjelettet og en detaljert medika-
mentliste bør innhentes.

NÅR OPPSTÅR ONJ ETTER PÅBEGYNT 
ANTIRESORPTIV BEHANDLING?
Utvikling av ONJ relatert til bisfosfonater 
er avhengig av behandlingens varighet 
og type bisfosfonat, da de mest potente 
som f.eks. zoledronsyre og pamidronsyre 
gir tidligere debut av ONJ enn de mindre 
potente, som for eksempel alendronat. 
De høypotente benyttes hovedsakelig i 
behandling av kreftpasienter og i høyere 
doser enn det som gis til osteoporosepa-
sienter. Fra oppstart med lav dose ved 
osteoporose til utvikling av ONJ går det 
vesentlig lengre tid enn ved behandling 
med høy dose ved malign sykdom. Den 
gjennomsnittlige behandlingstiden til 
påvist ONJ for kreftpasienter i den såkalte 
«Copenhagen ONJ Cohort (n=215, aug. 
2015) er 24-30 måneder for bisfosfonat-
behandling (kortere tid for zoledronsyre 
og lengre tid for pamidron og ibandron-

Generisk navn, salgsnavn Benhandlingsindikasjon Virkningsmekanisme 
Imatinib Glivec® Kronisk myelogen leukemi  

Akutt lymfoblastisk leukemi  
Gastrointestinal stromal-tumor (GIST)

Hemmer tyrosinkinasereseptorer

Sunitinib Sutent® Metastatisk nyrecellekarsinom Imatinib-
resistent GISTPankreatisk nevroendokrin 
tumor 

Hemmer tyrosinkinasereseptorer

Gefitinib Iressa® Lokalavansert eller metastatisk ikke-
småcellet lungekreft (NSCLC) med 
aktiverende mutasjoner

Hemmer selektivt epidermal 
vekstfaktorreseptor (EGFR) med 
tyrosinkinase-aktivitet

Erlotinibhydroklorid Tarceva® NSCLCw Potent hemmer av den intracellu-
lære fosforyleringen av EGFR hos 
normale celler og kreftceller via type 1- 
tyrosinkinase-inhibitor

Sorafenib Nexavar® Hepatocellulært karsinom  
Nyrecellekarsinom  
Thyroideakreft

Multikinasehemmer som hemmer 
proliferasjonen av kreftceller in vitro

Bevacizumab Avastin® Nyrecellekreft  
Ikke-småcellet lungekreft  
Kolorektalkreft 
Ovariekreft

Rekombinant humant monoklonalt 
antistoff. Hemmer binding av vaskulær 
endotelial vekst-faktor (VEGF) til sine 
reseptorer

Kabozantinib Cometriq® Inoperabel eller metastatisk thyroidea-
karsinom

Hemmer tyrosinkinaserreseptorer 
involvert i tumorvekst og angio-
genese, patologisk benremodellering og 
metastatisk preogresjon av kreft

Tabell 2. Eksempler på nye kjemoterapeutika som brukes mot en rekke krefttyper og som virker antiangiogent. De mistenkes å kunne øke 
risikoen for utvikling av kjevebensnekrose (9, 13-15). www.felleskatalogen.no (30.06.15).

>>
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syre) (variasjon 1-114 måneder), mens 
gjennomsnittet er 15 måneder for behand-
ling med høy dose denosumab (XGEVA®). 
For alendronat er behandlingstiden til 
påvisning av ONJ, 86 måneder (variasjon 
13-142 måneder), mens tiden for denosu-
mab i lav dose (Prolia®) er 39 måneder (va-
riasjon 12-16) måneder (Upubliserte data, 
Morten Schiødt). Da denosumab har vært 
på markedet i relativt kort tid, er erfarin-
gene mindre for denne type medikament 
enn for bisfosfonater.

TERMINOLOGI
Siden de første ONJ-tilfeller relatert til 
bisfosfonater kom i 2003, er det etter 
2010 også rapportert osteonekrose rela-
tert til denosumab og tyrosinkinasehem-
mere. Terminologien er derfor endret 
fra «bisfosfonat-relatert osteonekrose» 
til «medikament-relatert osteonekrose» 
(eng. medication-related osteonecrosis), 
som tar høyde for ulike typer medika-
menter (3).

DEFINISJON AV ONJ
ONJ defineres ved «synlig eksponert ben 

eller ben som kan sonderes gjennom en 
fistel, tilstedeværende i minst åtte uker 
hos en pasient som behandles eller er 
behandlet med antiresorptive eller anti-
angiogene medikamenter, og som ikke 
har fått strålebehandling mot hode- og 
halsområdet» (3,12, 17-20). Det er også 
rapportert osteonekrose i kjeven hos 
pasienter som ikke har synlig eksponert 
ben eller fistel. Denne type ONJ kalles 
«non-exposed ONJ» og synes ikke å skille 
seg biologisk fra «exposed ONJ» (21). Det 
er økt oppmerksomhet rundt denne for-
men for ONJ som er anslått å utgjøre opp 
mot 25 % av alle pasienter med tilstanden 
(22). Det er særlige utfordringer ved 
diagnostisering av «non-exposed ONJ». 
Det er derfor fremmet forslag til krite-
rier som blant annet krever histologisk 
påvisning av nekrotisk ben (21). «Non-
exposed ONJ» kan i flere tilfeller påvises 
ut ifra klinikk og billeddiagnostikk, men 
det er ennå ingen global konsensus om 
diagnostiske kriterier.

KLASSIFIKASJON
ONJ deles inn i 3 stadier, hvor stadium 

1 er uten symptomer, stadium 2 er med 
symptomer og/eller infeksjon og stadium 
3 utgjør de mer avanserte og alvorlige 
tilfellene (tabell 3). Fordeling av de ulike 
ONJ-stadier domineres av stadium 1 (13 - 
45 % av tilfellene) og stadium 2 (hyppigst 
med 41 - 60 % av tilfellene), stadium 3 er 
mindre vanlig (8 - 13 %) (21, 23). I 2009 
ble et nytt stadium tilføyet (stadium 0) 
som omfatter uspesifikke symptomer. Da 
definisjonen av dette stadiet er noe uklart, 
synes forfatterne av denne artikkelen at 
det er vanskelig å bruke dette stadiet ved 
klassifisering av ONJ. I daglig praksis 
anbefales inndelingen i 3 stadier (1 - 3), 
se tabell 3.

DEMOGRAFI OG KLINIKK
ONJ forekommer hyppigst hos kvinner, 
og disse utgjør to tredeler av pasientene. I 
de fleste undersøkelser varierer alders-
gruppen fra mellom 35 til 95 år, med en 
gjennomsnittsalder på 65 - 68 år (5, 21, 
22). De yngste pasientene som rammes av 
ONJ er unge kvinner med brystkreft, som 
tidlig har utviklet skjelettmetastaser og 
dermed blitt behandlet med antiresorp-

ONJ Stadium Beskrivelse av ONJ-stadium 
Risikogrupper Ikke synlig nekrotisk ben hos pasienter som har vært i behandling med enten peroral eller IV bisfosfonater. 
Stadium 0 Ingen kliniske tegn på nekrotisk benvev, men uspesifikke kliniske funn, radiologiske forandringer eller symptomer. 
Stadium 1 Eksponert og nekrotisk benvev eller fistel hvor benvev kan sonderes hos pasienter uten symptomer og uten tegn til 

infeksjon. 
Stadium 2 Eksponert og nekrotisk benvev, eller fistel hvor benvev kan sonderes, assosiert med infeksjon, smerte og erytem i 

området med eksponert benvev, med eller uten pussdannelse. 
Stadium 3 Eksponert og nekrotisk benvev, eller en fistel hvor benvev kan sonderes hos pasienter med smerter, infeksjon, og en 

eller flere av følgende: eksponert og nekrotisk benvev som bres ut over regionen av alveolært benvev,(dvs. inferiore 
grense (kanalis mandibula), ramus mandibula, sinus maxillaris og zygomaticus), patologisk fraktur, ekstra-oral 
fistel, oro-antral/oro-nasal kommunikasjon, eller osteolyse ned til inferiore grense av mandibelen eller inn mot 
sinus maxillaris.

Tabell 3. Stadieinndeling og behandlingsstrategier ved medikamentrelatert kjevebensnekrose (ONJ*) etter AAOMS Consensus paper 2014: 
Medication-related Osteonecrosis of the Jaw- 2014 Update. (4). 

* Eksponert eller sonderbart benvev i den maksillofaciale regionen uten tilheling i mer enn 8 uker hos pasienter behandlet med antiresorptive 
og/eller antiangiogene legemidler og som ikke har mottatt bestråling av kjevene.
Uavhengig av hvilket sykdomsstadium bør mobile bensekvestere fjernes. Ekstraksjon av symptomatiske tenner i eksponert, nekrotisk benvev 
kan vurderes, da det er lite sannsynlig at ekstraksjonen vil forverre den etablerte nekrotiske prosessen.
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tive medikamenter. De fleste ONJ-pasi-
enter er i aldersgruppen 60-85 år og har 
oftest brystkreft, prostatakreft, myeloma-
tose, eller sjelden andre typer kreft som 
i lunge, nyre, mage- og tarmsystem og 
thyroidea (3). Pasienter med myeloma-
tose utgjorde tidligere størsteparten av 
kreftpasienter med ONJ, nå er det hyp-
pigst påvist hos de med brystkreft.

KLINISKE MANIFESTASJONER
Osteonekrose i kjevene viser seg 

klinisk ved eksponert ben eller ben 
som kan sonderes via en intra- eller 
ekstraoral fistel, ofte i tilslutning til en 
ikke tilhelet ekstraksjonsalveole. Figur 
1 - 7 viser eksempler på en rekke typiske 
manifestasjoner.

Anatomisk forekommer ONJ hyppigst 
i underkjeven (2/3), og i ca. 8 - 10 % 

er både over- og underkjeven affisert 
(21). Fordelingen skiller seg fra 
osteoradionekrose som kan oppstå etter 
bestråling mot hode- og halsregionen, 
som nesten utelukkende forekommer i 
underkjeven.

Pasienter med torus mandibularis, 
torus palatinus og andre eksostoser er 
særlig utsatt for å utvikle ONJ (figur 
2). Eksostosene består ofte av kompakt 

Figur 1. Osteonekrose med multiple områder med eksponert ben i 
mandibula hos 82-årig kvinne med brystkreft og skjelettmetastaser. 
Zoledronsyrebehandling (Zometa®) i 30 måneder. Merk pussdannelse 
anteriort. Pasienten hadde nerveutfall fra høyre n. mentalis region. 
Osteonekrose stadium 3. Foto: Schiødt M.

Figur 2. Osteonekrose med eksponert ben svarende til torus mandibularis 
hos 58-årig kvinne med brystkreft og metastaser behandlet med zoledronsyre 
(Zometa®) og ibandronsyre (Bondronat®) i 35 måneder. Foto: Schiødt M. 

Figur 3 A-B. Osteonekrose og submandibulær abscess hos 72-årig kvinne med myelomatose behandlet med pamidronsyre (Aredia®) i 114 måneder. A: 
Intraoralt ses eksponert ben i mandibula venstre side. ONJ. B: Submandibulær abscess. Foto: Schiødt M.
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benvev, sparsom blodforsyning og er 
dekket av en svært tynn slimhinne. 
ONJ kan her opptre spontant, eller være 
traumatisk indusert ved for eksempel 

protesegnag, skade fra avtrykkskje, 
subgingival kyrretasje eller skade fra 
laryngoskop ved intubering (24).

De fleste pasienter har kun ett fokus 

med eksponert ben, mens andre utvikler 
store og multiple områder med nekrotisk 
benvev både i maxilla og mandibula 
(Figur 1). Ved noen tilfeller sees kun en 
fistel som kan være nesten usynlig og 
som kan identifiseres ved sondering eller 
palpasjon der mindre mengder puss kan 
presses ut. (figur 6A).

I andre tilfeller er det det kun hevelse 
og smerte, uten fisteldannelse eller 
eksponert ben, som er tegn på ONJ. 
Disse tilfellene av «non-exposed 
ONJ» kan kun diagnostiseres ved 
en kombinasjon av symptomer og 
billeddiagnostisk påvisning av nekrotisk 
ben. Denne typen ONJ er diagnostisk 
utfordrende og kan være vanskelig å skille 
differensialdiagnostisk fra periapikal eller 

Figur 4 A-I. Eksponert ben regio 24 - 26 hos 62-årig kvinne med osteoporose, behandlet med alen-
dronat i 84 måneder, etterfulgt av denosumab (Prolia®) i 18 måneder, totalt 102 måneder på antire-
sorptiv behandling. Tann 25 ble fjernet 13 måneder tidligere. Mobile 24 og 26. A: Klinisk eksponert 
ben. B: Utsnitt av panoramaopptak som viser ikke tilhelet alveole regio 25, og radiolucent process 
(osteolyse) regio 24 - 27 (pil) med sentralt sekvester. C: CBCT viser et stort sekvester svarende til 
processus alveolaris i venstre overkjeve (pil). D: Peroperativt. Etter oppklapping ses demarkert 
sekvester. Merk den grå-grønne fargen på det nekrotiske benvevet. E: Det er fjernet granulasjonsvev, 
involverte tenner og nekrotisk ben til klinisk vitalt ben. Det er åpning til sinus maxillaris (pil). Merk 
at ganeslimhinnens periost er eksponert over et større område. F: Primærsuturering. Pasienten ble 
behandlet med antibiotika i 10 dager postoperativt. G: Postoperativt kontrollrøntgen. H: Histologisk 
undersøkelse viste nekrotisk ben med tomme osteocyttlakuner og ansamling av bakterier på over-
flaten. Bildet er stilt til rådighet av Prof. Jesper Reibel ved Tannlægeskolen, Københavns Universitet, 
Danmark. I: Tilstanden en måned postoperativt viser tilheling. Pasienten er symptomfri og betrak-
tes som helbredet for sin osteonekrose. Pasientens tanntap og tyggefunksjon er gjenopprettet med en 
delprotese. Foto: Schiødt M.

>>Fortsettelse side 21

FAGARTIKKEL



 17

31. mai og 1. juni 2017

Norsk Tannpleierforenings

FAGKONFERANSE 

Velkommen til

Fortsettelse side 21

Procter & Gamble og Sensodyn er hovedsponsor for NTpFs fagkonferanse på Hamar 2017



18

NTpF har også i år satset på 
etterutdanning i klinisk odontologi 
og tannpleie hvor blant annet 
kariesdiagnostikk,  forebygging og 
halitosis inngår, oral helserelatert 
livskvalitet,  tanntap og protetiske 
erstatninger og tannpleierens rolle 
i dette arbeidet samt hvordan jobbe 
kunnskapsbasert i praksis.  

Hamar er den største byen i Hedmark 
med nærmere 30 000 innbyggere, og 
er også det største tettstedet i region 
innlandet.  
Hamar er en gammel by med historie 
helt tilbake til 400-tallet. I middelalderen 
var Hamar en kjøpstad, med bispesete 
og domkirke. Ruinene av Domkirken 
ligger ennå til prakt og pryd, ytterst på 
Domkirkeodden, omringet av Mjøsa og et 

flott parkanlegg. Bygget Hamardomen ble 
reist rundt ruinene av Domkirken, slik 
at ruinene kunne bevares best mulig. Hit 
har vi planer om å ta dere med på en liten 
utflukt under årets fagkonferanse, og det 
er også herfra vi har hentet inspirasjon til 
logoen for fagkonferansen 2017. 

OVERNATTING:
I år holdes selve fagkonferansen på 
Scandic Hotell Hamar. Dette er en av 
Norges største konferansehotell, og ligger 
midt i Hamar by. I nærheten kan du 
finne flotte uteområder og aktiviteter. 
Hotellet byr på tradisjonelle rom, og har 
ellers fasiliteter som treningsrom, tennis, 
parkering, restaurant – med servering 
til kl. 22.00 og bar – med servering til 
midnatt. 

NTpF avd. Hedmark har den 
store gleden av å invitere til 
innlandshovedstaden, flotte 
Hamar. Vi gleder oss til to 
innholdsrike dager, med 
tannpleiere, foredragsholdere 
og utstillere. 
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PÅMELDINGSINFORMASJON
Alle må melde seg på via et elektronisk skjema på vår 
nettside www.tannpleier.no – Medlemssiden - Fagkonferansen
Påmeldingsfrist er 24. mars.  
Kursavgiften refunderes ikke ved avmelding etter 3.mai 2017.

KURSPRIS 31. MAI – 1. JUNI 
Medlemmer av NTpF/ Delta  kr. 2 800,-
Ikke medlemmer av NTpF/ Delta kr. 4 400,-
Pensjonistmedlem av NTpF/ Delta kr.       0,-
Studentmedlemmer er fritatt kursavgift, betaler kun dagpakke. kr.       0,-
Kursprisen inkluderer ikke bo-/kostutgifter på hotellet. 
Se egen priser i tabellen under.

OPPHOLD SCANDIC HAMAR HOTELL
 ENKELTROM:
31.mai – 1. juni 2 netter ( 2 frokost, 2 dagpakker,  
 festmiddag inkl. 2 drikkeenheter) kr 3 272.-
31.mai – 1. juni 1 natt  (2 dagpakker, festmiddag inkl.  
 2 drikkeenheter, 1 frokost,) kr 2 352.-
  1 natt m/ frokost kr 920.-

 DOBBELTROM PR. PERSON:  
30.mai – 1. juni 2 netter  ( 2 frokost, 2 dagpakker,  
 festmiddag inkl. 2 drikkeenheter) kr 2 642.-
31.mai – 1. juni 1 natt  (2 dagpakker, festmiddag inkl. 
 2 drikkeenheter, 1 frokost,) kr 2 082.-
  Dagpakke, obligatorisk for ikke-boende  
 som deltar på dagtid. Den inkluderer.  
 lunsj/ pausemat/fasiliteter kr 540.-
  Festmiddag, onsdag for ikke-boende, 
 inkl. 2 drikkeenheter kr 520.-
 Det sosiale arrangement dag 1 er inkludert 

INFORMASJON: 
•  Helpensjon (kan ikke reduseres) er inkludert i romprisen.  

Dagpakker (inkluderer lunsj/kursbevertning/lokaler/fasiliteter) 
påkommer når du ikke overnatter på hotellet. Dagpakker er ikke 
valgfrie. For de som har hotellrom så er dagpakken inkludert i deres 
helpensjon

•  Betaling for kost og losji gjøres opp av hver enkelt ved avreise fra 
hotellet. Også romdøgn som ikke er benyttet eller avbestilt.  
Eventuelt fakturering må arbeidsgiver/ betaler forhåndsavtale med 
hotellet i forkant. 

•  Send en mail til: meeting.innlandet@scandichotels.com
• Kurspakkene er på 2 dager og prisen kan ikke splittes.  
•  Kursavgiften og eventuelle dagpakker for ikke-boende betales til 

NTpF via en faktura som sendes ut etter påske.

>>

SOSIALT: 
Det blir arrangert utflukt til Hamardomen, 
31.05, fra kl. 17.15-19.00. Det blir 
informasjon over høyttaleranlegget i bussen 
på vei til Odden. Når vi er fremme får vi 
omvisning og Gregoriansk sang. Det blir 
også servert fingermat og urtedrikk.  
Det blir også, tradisjonen tro, 
underholdning under festmiddagen. 

REISEVEI:
Uansett hvor i Norge du kommer fra, er 
det lett å komme seg til Hamar. Nærmeste 
flyplass er Gardermoen, derfra går det tog 
hver time til Hamar, som tar ca. en time.  
Om du kommer med bil, går E6 rett forbi, så 
det er lett å finne frem.  
Det går også tog fra Oslo til Hamar hver 
time, og flere daglige tog fra Trondheim. 
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ONSDAG 31. MAI  
Kl. 08.00  Registrering og kaffe
Kl. 09.00  Offisiell åpning av dentalutstillingen
Kl. 09.30  Norsk Tannpleierforenings fagkonferanse 2017 åpnes:
  Velkommen til NTpFs fagkonferanse 2017 i Hedmark,ved 

leder av arrangementskomiteen Inger Haugen
 Kulturelt innslag
  Presentasjon av fagkonferansen og etterutdanning i 

klinisk odontologi og tannpleie, ved fagansvarlig 
Benthe Hansen, NTpF 

 Innledningsforedrag
Kl. 10.40   ETTERUTDANNING KLINISK ODONTOLOGI & 

TANNPLEIE:  Karies, diagnostikk og 
behandlingsprinsipper. Hvordan utrede kariesaktive 
pasienter og forebygge karies hos voksne og eldre? ved 
professor Alix Young Vik, Institutt for klinisk 
odontologi, UiO

Kl. 11.4 Utstilling – pause, kaffe, mat
Kl. 12.15  ETTERUTDANNING KLINISK ODONTOLOGI & 

TANNPLEIE:  Halitosis, forebyggende tiltak og 
behandling, ved professor Alix Young Vik, Institutt for 
klinisk odontologi, UiO

Kl. 12.45  ETTERUTDANNING KLINISK ODONTOLOGI & 
TANNPLEIE:  Hvordan jobbe kunnskapsbasert i 
praksis? ved tannlege Gro Jørgensborg

Kl. 13.30  Lunsj og utstilling
Kl. 14:30  Hvordan jobbe kunnskapsbasert i praksis fortsetter… 
  Nasjonalfaglige retningslinjer om tannhelsetjenester til barn 

og unge «Tann- Barn»,  ved  tannlege Gro Jørgensborg
Kl. 15:15 «Bøy og tøy»
Kl. 15:25  Produktpresentasjon ved GSK Consumer Healthcare 

og WH & Nordic
Kl. 15.40   ETTERUTDANNING, KLINISK ODONTOLOGI & 

TANNPLEIE: Hvordan oppleves oral helserelatert 
livskvalitet som viktig for pasienten?  ved 
førsteamanuensis Kari Elisabeth Dahl, HIHM

Kl. 16.00  Utstilling - pause
Kl. 17:15  Avgang buss til Domkirkeodden  (10 min reisetid)
Kl. 20.30 Festmiddag

TORSDAG 1. JUNI  
Kl. 08.30 Dentalutstilling og kaffe
Kl. 09.00   Norsk Tannpleierforening i utvikling,  

ved leder Hilde Aga
  Strategi for bedring av tannhelsen i Hedmark, ved 

fylkestannlegen

NORSK TANNPLEIERFORENINGS 
FAGKONFERANSE  
31.MAI  - 1. JUNI 2017, SCANDIC HAMAR

Kl.09.35  ETTERUTDANNING, KLINISK ODONTOLOGI & 
TANNPLEIE: Behandling av pasienter med tanntap og 
protetiske erstatninger. 

  Hvordan unngå periimplantitt samt karies ved protetiske 
erstatninger, ved professor Jan Eirik Ellingsen, Institutt for 
klinisk odontologi, UiO

Kl. 10.15  ETTERUTDANNING, KLINISK ODONTOLOGI & 
TANNPLEIE:Utvikling av implantatmaterialer og 
benerstatningsmaterialer.

  Tilheling av vev og vevsregenerasjon. Forebyggende tiltak 
og tannpleierens rolle i dette arbeidet, ved professor Jan 
Eirik Ellingsen, Institutt for klinisk odontologi, UiO

Kl. 11.00  Utstilling og utsjekking.  Pause/kaffe, frukt
Kl. 12.00 Benstrekk 5 min 
  Tromstannen: Voksnes tannhelse og tannhelseforhold, en 

epidemiologisk studie. Presentasjon av foreløpige 
resultater, ved tannpleier og forsker, PhD Birgitta Jönsson, 
TkNN

Kl. 12.45  Forskningsprosjekt «Hva bidrar til 
tannpleieprofesjonalitet?», ved førsteamanuensis Anne E. 
Münster Halvari, UiO

Kl. 13.00  Tannpleier som praksiseier, ved styremedlem Kristin 
Holtan Saga, NTpF   

Kl. 13.30  Presentasjon av fagkonferansen 2018 og NTpF 50 år ved 
Amanda Dalila Sahnoun, NTpFs lokalavd Oslo og 
Akershus og fagansvarlig Benthe Hansen, NTpF

Kl. 13.45 Avslutning
KL. 14.00 Lunsj
God tur hjemover og god pinse!
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periodontal infeksjon. Diagnosen må 
da baseres på billeddiagnostikk (fig 6B, 
C), helst i kombinasjon med histologisk 
påvisning av nekrotisk ben.

RADIOLOGI
Osteonekrose kan vise seg radiologisk 
som sekvesterdannelse ved et radiopakt 
område omgitt av en radiolucent sone (fig 
4B, 7C). I andre tilfeller ses en ikke tilhe-
let ekstraksjonsalveole (fig 4B, 5B). Rønt-
genforandringene kan være lite uttalte 
eller spesifikke, på tross av relativt uttalte 
klinske funn ved eksponert ben. Det kan 
ses områder med økt radiopacitet og ra-
diolucens (osteolyse). Radiologiske tegn 
på langvarig antiresorptiv behandling kan 
være utvidet lamina dura rundt tannrøt-
tene, og generelt økt sklerose i kjevene.

CT/CBCT SCANNING
ONJ kan på CT-bilder vise seg som 
sekvesterdannelse, med radiopake eller 
radiolucente strukturer slik som ved 
konvensjonel røntgen. CT-bildene kan 
vise avgrensningen av det osteonekro-
tiske området. Det har særlig betydning 
i maxilla da en eventuell involvering av 
sinus maxillaris kan identifiseres. En del 
pasienter med ONJ i posteriore del av 
maxilla, har ledsagende sinusitt med puss 
og/eller reaktivt fortykket sinusslimhinne. 
Deler av bakre sinusvegg og sinusbunn 
kan også være nekrotisk (figur 6C). 
I mandibelen posteriort for foramen 
mentale, er det av særlig betydning å 
kunne identifisere eventuell involvering av 
kanalis mandibularis (figur 7C). Rundt 8 

% av ONJ-pasienter har utfallssymptomer 
fra nervus alveolaris inferior som uttrykk 
for nekrose og inflammasjon i kjevebenet 
rundt kanalen (21).

SPECT/CT SCANNING OG SCINTIGRAFI
Ved scintigrafi av ben, injiseres en 
radioaktiv isotop i blodet som gir signal 
i benvev der det foregår benombygging. 
Dette signalet er uspesifikt og forekom-
mer forekommer ved såvel osteonekrose, 
inflammasjon og metastaser, noe som 
kan være en diagnostisk utfordring da 2/3 
av ONJ-pasienter er kreftpasienter med 
skjelettmetastaser. Imidlertid er det sjel-
den tvil om hvorvidt det er ONJ eller en 
metastase ut fra den kliniske og radiolo-
giske undersøkelsen. Dersom det forelig-
ger tvil, skal det alltid utføres histologisk 

Figur 5. Eksponert ben hos 53-årig kvinne med lungekreft og skjelettmetastaser, behandlet med zoledronsyre (Zometa®) i 16 måneder etterfulgt av de-
nosumab ((XGEVA®) i 15 måneder, totalt 31 måneders antiresorptiv behandling. Pasienten fikk i tillegg en tyrosinkinasehemmer, asatinib. A: Pasienten 
hadde fått ekstrahert 21 fire måneder tidligere. B: Utsnitt av panoramaopptak viser en ikke tilhelet alveole regio 21 samt gjenstående rotrester. C: CBCT 
viser tom alveole regio 21, samt osteolyse palatinalt for 21 (pil). D: SPECT-CT scanning viser økt signal i den anteriore del av maxilla, noe som tyder på 
involvering av hele premaxillen. E: Peroperativt bilde viser utbredt nekrose, omfattende processus alveolaris regio 12 - 22, som ble resecert (piler). Merk 
den manglende blodforsyningen. F: Primær suturering etter reseksjon av nekrotisk alveolarprosess regio 12 - 22. Foto: Schiødt M.

>>
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undersøkelse av vevet for å verifisere 
diagnosen. Årsaken til det kraftige signa-
let ved scintigrafi, er sannsynligvis at den 
reaktive periostale reaksjon med nydannet 
ben rundt det nekrotiske gir signal. Det er 
altså ikke det nekrotiske benvevet i seg selv 
som gir scintigrafisignalet.

Ved SPECT/CT-scanning kombineres 
lavdose CT-scanning med scintigrafi 
og man får et 3D-bilde av ONJ-
tilstandens utbredelse. Det er ofte 
sammenheng mellom det kliniske, 
radiologiske og scintigrafiske bildet, 
men i mange tilfeller ser utbredelsen i 
vevet større ut ved scintigrafi enn ved 
radiologisk undersøkelse (figur 5D). 
Disse forhold, inklusiv muligheten for 
3D-rekonstruksjon og snittbilder gjennom 

kjeven for vurdering av sinus maxillaris 
og kanalis mandibularis med mer, har stor 
betydning for behandlingsplanlegging.

BEHANDLING AV ONJ
Behandlingen avhenger blant annet av 
tilstandens symptomer og alvorlighets-
grad. Stadium 1, som er uten symptomer, 
behandles hovedsakelig konservativt med 
klorheksidin munnskyll eller alternativt 
saltvannsskyll, etablering av god munn-
hygiene og jevnlig klinisk kontroll (fig 
2). Hvis det eksponerte benet har skarpe 
kanter som kan gi gnagsår, kan benover-
flaten med fordel nivelleres og utjevnes. 
Enkelte pasienter i stadium 1 blir operert, 
men det er ikke hovedregelen. Noen få 
tilfeller av stadium 1 tilheler av seg selv 

Figur 6 A-D. Non-exposed osteonekrose i 
maxilla hos 69-årig mann med prostatakreft 
og metastaser, behandlet med denosumab 
(XGEVA®) i 19 måneder. Pasienten har smerter 
i venstre overkjeve. A: Klinisk ses tilsynelatende 
normal tannløs kjeve, men ved palpasjon og 
sondering kan det eksprimeres puss gjennom 
en liten, nesten usynlig fistel som går inn til ben 
(figur 6B). B: CBCT viser sekvester regio 24,25 
(pil). Infeksjonen omfatter også venstre sinus 
maxillaris. C: Infeksjonen omfatter også venstre 
sinus maxillaris. D: Peroperativt bilde viser 
osteonekrose som er opptegnet på benoverflaten. 
Processen involverer sinus maxillaris, som ble 
renset for puss og granulasjonsvev, og defekten 
ble lukket med stilket lapp fra den bukkale 
fettputen etterfulgt av bløtvevslukning. Ukom-
plisert tilheling. Foto: Schiødt M.

FAGARTIKKEL
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etter spontan avstøtning av sekvestere. De 
fleste forblir uendret med blottlagt ben, 
eller utvikler infeksjonssymptomer i form 
av hevelse, smerte og/eller pussdannelse 
og går dermed over i stadium 2 (figur1). 
Disse krever alltid behandling; antibiotika 
og eventuelt kirurgi. Vanlig penicillin 
(fenoxymetylpenicillin) pleier å ha god 
effekt (infeksjonssymptomene reduseres) 
av og til supplert med metronidazol. Ube-
handlet residiverer infeksjonen ofte, og 
ikke sjelden ses progresjon av tilstanden, 
spesielt hos kreftpasienter på høye doser 
antiresorptiva.

Hos pasienter med stadium 2, har 
det vist seg at kirurgisk fjernelse av 
nekrotisk ben ved blokkreseksjon og/
eller sekvestrektomi etterfulgt av primær 

bløtvevslukning har ført til tilheling i over 
85 % av tilfellene (figur 4,6) (25). Stadium 
3 utgjør rundt 10 % og omfatter de mest 
alvorlige symptomene med blant annet 
kutan fisteldannelse (figur 7), spontan 
fraktur (Figur 7) og infeksjon i sinus 
maxillaris (figur 6). Behandling av disse 
pasientene krever nesten alltid langvarig 
antibiotisk behandling og ofte kirurgi 
(24 - 26).

Kirurgisk behandling ved stadium 
3 med affeksjon av mandibula, 
kan kreve kontinuitetsreseksjon og 
innsetting av rekonstruksjonsskinne. I 
alvorlige, heldigvis sjeldne tilfeller, hvor 
mandibelen ikke kan rekonstrueres 
med skinne, kan man anvende 
fibulatransplantat med sikring av 

Figur 7. Osteonekrose i høyre mandibula hos 
67-årig kvinne med osteoporose behandlet med 
alendronat i 60 måneder. A: Pasienten har fått 
innsatt 2 implantater 2 år tidligere og har etter 
dette utviklet aktuelle tilstand. B: Ekstraoral 
fistel hvor det siver puss. Betydelig smerte og 
nedsatt sensibilitet i høyre mentalisregion. 
Osteonekrose Stadium 3. C: Utsnitt av panora-
maopptak viser et sekvester, høyre side av man-
dibula, som involverer de to implantatene og 
som er omgitt av en radiolucent sone. Videre ses 
spontan fraktur av mandibula. D: CBCT viser 
utbredt osteonekrose i høyre side av mandibula, 
inklusiv spontan fraktur. Pasienten ble behan-
dlet med en kontinuitetsreseksjon og innsettelse 
av rekonstruksjonsskinne. Foto: Schiødt M.

>>
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blodforsyningen med mikrovaskulær 
kirurgisk teknikk. Dette gjøres imidlertid 
bare dersom pasienten har en rimelig 
prognose for overlevelse og dersom 
pasientens helsetilstand er god nok. 
Noen pasienter med ONJ fremviser 
en submandibulær eller intraoral 
abscess som tegn på akutt infeksjon i 
kombinasjon med blottlagt ben intraoralt 
(Fig 3). Abscessdannelse kan oppstå 
på et hvilket som helst tidspunkt i 
sykdomsforløpet og opptrer i rundt 30 
% av tilfellene og er derfor ganske vanlig 
forekommende. Abscessdannelse er i 
hovedsak forbundet med ONJ stadium 2 

og stadium 3, men operasjonsresultatene 
synes å være like gode som for de som 
ikke har abscessdannelse (27).

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR TANN-
LEGER OG LEGER
Det er samlet en betydelig mengde kunn-
skap om ONJ siden de første tilfeller ble 
rapportert i 2003. En rekke organisa-
sjoner har publisert konsensus-artikler 
vedrørende diagnostikk, behandling og 
forebyggelse (3, 12, 17 - 20), men det er 
internasjonal enighet om behov for mer 
forskning. Forskningsaktiviteten er stor 
i Norge, Sverige og Danmark og i resten 
av verden for øvrig. Det forskes innen 
epidemiologi, klassifikasjon, kliniske 
manifestasjoner, billeddiagnostikk, risi-
kofaktorer, behandling og i tillegg utføres 
eksperimentelle studier med dyremodel-
ler og cellekulturer (3, 21, 24, 28 - 32). I 
de følgende avsnitt beskrives foreløpige 
retningslinjer og forholdsregler ved anti-
resorptiv behandling, samt behandling av 
pasienter med diagnostisert ONJ.

FØR OPPSTART AV ANTIRESORPTIV BE-
HANDLING
Pasienter som skal begynne på bisfos-
fonat- eller denosumabbehandling bør 
informeres om risiko for å utvikle osteo-
nekrose. Risikoen er betraktelig større for 
kreftpasienter med skjelettmetastaser som 
skal ha høy medikamentell dose, sam-
menliknet med osteoporosepasienter der 
risikoen er lav (3). Risikoen kan reduseres 
betraktelig ved å fjerne odontogene infek-
sjonsfoci før oppstart av behandlingen (5, 
12, 17, 19, 20, 33).

Alle pasienter anbefales derfor 
å konsultere egen tannlege for 
undersøkelse og eventuell behandling. 
Ideelt sett bør pasientene ikke ha 

behov for tannekstraksjoner eller 
annen dentoalveolær kirurgi når 
antiresorptiv behandling startes. Det 
er svært viktig at bløtvevstilhelingen 
etter eventuelle tannekstraksjoner er 
komplett, før oppstart av behandlingen. 
Regelmessig tannlegekontroll bør være 
livslang, da risikoen for å utvikle ONJ 
øker med varigheten av antiresorptiv 
terapi (3). I Norge har kreftpasienter 
med skjelettmetastaser rett til refusjon 
ved tannbehandling fra Folketrygden 
gjennom HELFO («gule heftet»), mens 
kreftpasienter uten metastaser foreløpig 
ikke har refusjonsrettigheter. Pasienter 
med bekreftet ONJ har også krav på 
trygderefusjon.

UNDER ANTIRESORPTIV BEHANDLING
Risikoen for å utvikle ONJ etter tannek-
straksjon er mye høyere for kreftpasienter 
som behandles med høy dose bisfosfonat, 
enn for osteoporosepasienter som gis en 
mye lavere bisfosfonatdose (34). Da risi-
koen hos osteoporosepasienter er meget 
lav, kan tannekstraksjon vanligvis utføres 
uten problemer hos pasientens egen tann-
lege. Osteoporosepasienter som får zole-
dronsyre en gang årlig eller denosumab 
hver 6 måned, bør ikke få utført kirur-
giske inngrep eller tannekstraksjoner like 
etter at disse medikamentene er gitt. Om 
mulig bør man vente til det nærmer seg 
neste infusjon (zoledronsyre) eller injek-
sjon (denosumab), og i noen tilfeller kan 
man i tillegg vurdere å forlenge perioden 
mellom to administreringer i samråd 
med behandlende lege. Det foreligger 
ikke evidens for eller mot antibiotikabe-
handling i forbindelse med tannekstrak-
sjoner hos osteoporosepasienter. Hver 
pasient bør vurderes individuelt. Tan-
nekstraksjon hos osteoporosepasienter 
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kan utføres som en enkel fjernelse uten 
primær kirurgisk lukning, men tannle-
gen bør sikre tilhelingen av alveolen og 
henvise pasienten til oral/kjevekirurg hvis 
den ikke er komplett etter 4 uker (34). 
Det anbefales munnskylling med 0,1 % 
klorhexidin i tilhelingsperioden inntil 
tannbørsting kan utføres tilfredsstillende. 
Pasienter på antiresorptiv behandling er 
vist å ha en forlenget alveolær tilhelings-
tid etter tannekstraksjon sammenliknet 
med pasienter som ikke får slik behand-
ling (35). Tannekstraksjon hos pasienter 
som behandles med høy dose antiresorp-
tiva (Zometa®, XGEVA®) bør henvises 
til oral/kjevekirurg, mens ekstraksjoner 
hos pasienter som får lav dose (Aclasta®, 
Prolia®) i utgangspunktet kan utføres 
hos egen tannlege. Annen dentoalveolær 
kirurgi, som perio- og apikalkirurgi, in-
klusiv fjerning av retinerte visdomstenner 
hos pasienter på lav dose uten ytterligere 
risikofaktorer, kan gjennomføres etter 
ovenstående retningslinjer.

IMPLANTATBEHANDLING
Innsetting av tannimplantater er en risiko-
faktor for utvikling av ONJ, men risikoen 
synes å være lav hos osteoporosepasienter 
på perorale antiresorptiva. Det anbefales å 
følge disse pasientene spesielt godt, da im-
plantatproblemer kan oppstå lenge etter 
innsettelse. I en studie med 82 osteopor-
osepasienter med tannimplantater, fantes 
ingen tilfeller av ONJ (36). Således synes 
innsettelse av tannimplantater å kunne 
gjøres hos osteoporosepasienter under 
forutsetning av at det gjøres individuell 
risikovurdering, med hensyn på benkva-
litet og kvantitet, samt andre generelle ri-
sikofaktorer som bruk av tobakk, diabetes 
og annen komorbiditet. Alle pasienter bør 
informeres om at det foreligger en risiko 
for utvikling av ONJ og dermed mulighet 
for tap av implantat. Risikoen er betyde-
lig større for kreftpasienter som behandles 
med høy dose bisfosfonat, og for denne 
gruppe er implantatinnsetting i utgangs-
punktet kontraindisert. Når det gjelder 
brystkreftpasienter på adjuvant høypotent 
bisfosfonat (Zometa®) to ganger i året over 
5 år, har man foreløpig ikke nok kunnskap 
til å konkludere, da slik behandling er så-
pass ny. Oppfølging er viktig, og utover de 
medikamentrelaterte risikofaktorene, bør 
man alltid ved en aktuell risikovurdering 
også være oppmerksom på andre fakto-
rer av betydning som røyking, steroidbe-
handling og autoimmune sykdommer in-
kludert diabetes. Når det gjelder pasienter 
som behandles med denosumab, finnes 
det foreløpig ikke systematiske data ved-
rørende implantatbehandling, så inntil vi-
dere henvises derfor til avsnittet over om 
de bisfosfonatbehandlede til vi har studier 
med fokus på denosumab.

Tannbehandling inkludert 
tannekstraksjoner hos pasienter med 
diagnostisert ONJ

Pasienter med diagnostisert ONJ 

kan få vanlig tannbehandling hos 
egen tannlege, inkludert tannrens, 
fyllingsterapi, krone- og brobehandling, 
endodontisk behandling og lignende 
som ikke inkluderer kirurgi. Pasienter 
som har behov for tannekstraksjoner 
eller annen kirurgi, bør henvises til 
oral-/kjevekirurg eller til klinikk med 
erfaring innen håndtering av disse 
pasientene. Tannekstraksjon bør utføres 
under antibiotikaparaply, for eksempel 
vanlig penicillin i 7 dager, og gjøres så 
atraumatisk som mulig, og bør inkludere 
alveolektomi og primær bløtvevslukning 
for ikke å etterlate eksponert benvev. 
Det pågår en rekke studier som søker 
å belyse risikoen for utvikling av ONJ 
etter tannekstraksjoner med primær 
bløtvevslukning hos pasienter på høy 
dose antiresorptiv behandling.

RETNINGSLINJER FOR PASIENTER DER 
MAN MISTENKER ONJ
Pasienter med nyoppdaget ONJ eller hvor 
man har mistanke om ONJ, bør henvises 
til oral-/kjevekirurg. Er det eksponert ben, 
vil man neppe være i tvil, men ved fistel 
og non-exposed ONJ kan diagnostikken 
være vanskelig. Det bør primært sikres at 
det ikke dreier seg om apikal eller margi-
nal periodontitt da det kan behandles hos 
egen tannlege.

Takk
Forfatterne vil takke Fredrik Haugen 

Pedersen, Fotoseksjonen, Det odontologiske 
fakultetet, Universitetet i Oslo, for hjelp 
med sammensetting av kliniske bilder.

Referanser

 
•  Osteonekrose i kjevene (ONJ) relatert 

til antiresorptiv behandling er globalt 
økende, og en odontologisk- og medisinsk 
utfordring.

•  Indikasjon for slik behandling er økende, 
noe som gjør flere pasientgrupper utsatt 
for utvikling av ONJ.

•  Det er rapportert flest ONJ-tilfeller hos 
kreft- og osteoporosepasienter.

•  Tannhelsepersonell vil alle i sin kliniske 
hverdag måtte håndtere pasienter på 
antiresorptiv behandling.

•  Oppdatert kunnskap om disse 
medikamentenes effekt på oral helse 
er viktig i takt med stigende alder 
i befolkningen og mer komplekse 
sykdomstilstander. 

Hovedbudskap

FAGARTIKKEL

Alle referanser til artikkelen finnes her:
http://www.tannlegetidende.no/i/2015/10/
d2e876
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8 spørsmål om din tannpleierhverdag
Inger Margrete Meland, Lensvik

1  Fortell kort om deg selv om din bak-
grunn som tannpleier.

Jeg er 45 år, og bosatt i Lensvik i Agdenes 
kommune i Sør-Trøndelag, jeg er også 
herfra opprinnelig. Her bor jeg sammen 
med min mann, mens barna er voksne og 
har flyttet. Jeg ble utdannet i Bergen i tids-
rommet 2001-2003. Jeg begynte å jobbe 
som nyutdannet på Ørlandet Tannklinikk, 
har jobbet på Agdenes Tannklinikk og nå 
på Orkdal Tannklinikk. Alle tilhører den 
offentlige tannhelsetjenesten i samme dis-
trikt, så det har vær litt tilfeldig akkurat på 
hvilken klinikk jeg har jobbet. I en periode 
jobbet jeg også privat en dag i uken.

2  Hvordan er fagmiljøet for tannpleierne 
i din landsdel og i ditt nærmiljø?
Vi hat et veldig bra fagmiljø, synes jeg. Vi 
er to tannpleiere ved klinikken hvor jeg 
arbeider. Alle tannklinikkene i Distrikt 
Vest har distriktsmøter hvor de ansatte 
møtes, så da får vi kontakt med kolleger i 
en større setting. Jeg sitter også i folkehel-
sekoordinatorens gruppe, og treffer flere 
tannpleiere der. Dessuten er Tannplei-
erforeningen i Trøndelag meget aktiv og 
har kurs og fagdager, med tilbud til både 
offentlig og privat ansatte. Jeg prøver å 
delta så ofte som mulig, selv om jeg bor et 
stykke unna Trondheim.

3  Hvilket kompetansebehov ser du for 
deg at tannpleierne trenger?
Eldretannpleie er veldig i tiden, og det blir 
det jo bare mer av ettersom befolkningen 
eldes. Vi må også bli enda bedre på den 
helsefremmende biten, og å synliggjøre vår 
kompetanse på dette området. Ellers ser 

jeg for meg at vi trenger lederutdanning; vi 
må ut og ta ansvar for å sette i gang og lede 
prosjekter. Vi trenger tyngde og autoritet 
i slike posisjoner. Jeg er veldig fornøyd så 
langt med det nye studiet ved Høgskolen i 
Sørøst-Norge, hvor jeg selv går. Her er mye 
fremtidsrettet på timeplanen.

4  Hva er viktig i veiledningssituasjoner 
med pasienten?
For meg er det viktig å skape relasjoner og 
bygge tillit. Jeg har vært heldig og fått delta 
på et kurs i MI (minimal intervenering) 
som har fokus på samtalen med pasienten. 
Det var svært nyttig og er et godt redskap.

5  Hvilke roller/samarbeidssituasjoner 
bør tannpleierne gå inn i fremover?
Jeg ser for meg at vi skal inn på mange 
flere arenaer. Vi er allerede på helsesta-
sjoner og sykehjem, for å ha nevnt noen. 
Men det er store variasjoner rundt om i 
landet. Tannpleierne bør bli en naturlig 
del av bredt sammensatte helseteam med 
oppgaver innen skole, barnevern, hjem-
mesykepleie og i koordinerende roller. Vi 
bør gjerne innom utdanningsinstitusjoner 
også. Det er fortsatt alt for mange som 
ikke vet hva en tannpleier gjør.

6  Er samarbeidet mellom ulike grupper 
i helsetjenesten godt nok, og hva kan 
eventuelt forbedres?
Mye er bra, og mye kan bli bedre. Fortsatt 
er ikke tilbudet til sykehjemsbeboere og 
pasienter i hjemmesykepleien godt nok. 
Det kommer jo også tidvis frem i media. 
Det er viktig å være på lag med de ansatte i 
eldreomsorgen. Mange har en tøff arbeids-
dag fra før, og så kommer vi og «maser» 

om munnstell. Der må vi jobbe mot enda 
bedre løsninger.

7  Hva bør endres/forbedres i tannhelse-
tjenesten spesifikt?
Fokuset må rettes mer mot det 
helsefremmende. Fortsatt er det alt for 
stort fokus på behandling. Det kan av 
og til være vanskelig å få forståelse for at 
vi skal være ute og drive veiledning og 
forebygging i stedet for kun å jobbe på 
klinikken, men folkehelsearbeidet er noe 
av det jeg personlig brenner sterkest for.

8  Hva bør tannpleierne gjøre for å spre 
informasjon og kunnskap om yrkesgrup-
pen?
De bør være på flere arenaer enn i dag. 
Flere bør ta mastergrad og sikte seg inn 
mot lederstillinger. Vi trenger utøvende 
tannpleier som jobber på klinikk, men 
også i andre roller. Jeg tror det nye studiet 
kan være et fint springbrett. Dessuten 
bør vi synliggjøre at vi er opptatt av hele 
mennesket, ikke bare munnhulen. Alle 
tannpleiere jeg kjenner er stolte av yrket 
sitt, men vi trenger å bruke den stoltheten 
offensivt til å få tannpleierne opp og fram!



  

28

FAGLIG

Et nytt prosjekt skal bedre tannhelsen til 
ungdom mellom 12 og 18 år.

Femti prosent av barn under tolv år utvikler karies. Det er tall 
tannhelsesektoren i Vestfold håper å redusere gjennom prosjektet 
«Mellom Tenna». Prosjektet vil lære ungdom mellom 12 og 18 år 
hvordan de skal rense tennene ordentlig, blant annet med økt bruk 
av tanntråd.
Gjennom et forebyggende program skal 2900 ungdommer på 14 år 
få oppfølging og veiledning ved rutinekontroller hos sin tannlege 
eller tannpleier over en femårsperiode.
- Det er årskull 2001 som er plukket ut som blir instruert i 
tanntrådbruk og vi kartlegger vanene deres, forklarer tannpleier 
på Borgheim tannklinikk Silje Faugli Gulliksen som er leder for 
prosjektet.
 «Mellom Tenna» er et samarbeid med avdeling for pedodonti og 
atferdsfag ved Universitetet i Oslo og Lilleborg AS Oral Care.
Universitetet vil samle inn opplysninger fra ungdommene gjennom 
deres journaler og vil blant annet bli spurt om familiebakgrunn, 
kostholdsvaner og rutiner for tannhygiene.
- Vi håper selvfølgelig at dette skal ha effekt. Vi samarbeider 
med Universitetet i Oslo som vil behandle resultatene statistisk. 
Om det har hatt noen effekt ser vi først om fem år når prosjektet 
er ferdig, sier Jostein Werner Eikeland, leder og direktør for 
tannhelsesektoren i Vestfold. 
Landsdekkende tall fra Statistisk sentralbyrå viser at færre barn enn 
tidligere får hull i tennene.
Blant tolvåringene som ble undersøkt hos offentlig tannlege i 
fjor var 59 prosent helt uten karies. For 18-åringene var det 20,9 
prosent som aldri hadde hatt hull i tennene.
- Årsaken til at vi har satt i gang med prosjektet er at vi ser en stor 
endring i statistikken fra 12 års alder og frem til de er 18 år. Det er 
det vi ønsker å gjøre noe med, sier Gulliksen.
Ifølge fylkeskommunen er disse tallene også representative for 
Vestfold. Prosjektet startet i år og skal etter planen avsluttes i 
desember 2019. 
«Tannstikka» vil komme tilbake til dette prosjektet senere.
KILDE: NRK VESTFOLD

Unge natteranglere spiser sjeldnere frokost, 
pusser sjeldnere tennene og har større 
risiko for hull, viser svensk-norsk studie.

Målet med studien var å se om det var en sammenheng 
mellom døgnrytme og risiko for hull i tennene. Forskerne 
så også på kosthold og pussing av tenner.

Studien er publisert i International Journal of Dental 
Hygiene. Den er et samarbeid mellom tannhelsetjenesten 
i Uppsala, Dalarne Universitetet og Tannhelsetjenestens 
komptetansesenter for Nord-Norge.  Tannpleier Birgitta 
Jönsson har vært ansvarlig forsker ved TkNN. En gruppe 
på 196 ungdommer på 15 og 16 år ble delt inn i to grup-
per. Inndelingen ble basert på hvem som hadde høy og lav 
risiko for hull i tennene.

Før tennene deres ble undersøkt, svarte de på et spør-

Slik skal ung-
dom i Vestfold 
unngå karies

Studie: 
Natteranglere 
har firedoblet 
kariesrisiko
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En ny kunnskapsoppsummering viser at det å bli utsatt 
for mobbing har sammenheng med et bredt spekter av 
helseproblemer og sosiale vansker. 

Mobbing kan blant annet føre til økt risiko for nedsatt selvtillit, ensomhet, selv-
mordstanker, hodepine, smerter og søvnproblemer. I tillegg ser man at mobbing 
kan lede til psykotiske symptomer, atferdsproblemer og rusmiddelbruk. Mob-
bing gir også skolerelaterte konsekvenser, som økt fravær og dårligere skole-
prestasjoner. Oppsummeringen viser også at skadene av mobbing varer lengre 
enn selve mobbingen.

– Helsekonsekvensene for dem som bli mobbet er veldig alvorlige, både på 
kort og lang sikt. Vi er ganske gode på å forebygge og avdekke mobbing i Norge, 
men det er behov for tettere oppfølging av dem som blir mobbet for å motvirke 
helseskader, sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet.

Oppsummeringen viser at systematisk oppfølging av dem som blir mobbet, er 
viktig for å forebygge skadevirkninger, men at det finnes for lite kunnskap om 
hvordan disse barna kan følges opp.

Faktorer som kan redusere risikoen for negative konsekvenser av mobbing, 
er blant annet gode familierelasjoner og sosial støtte fra jevnaldrende. Et godt 
skolemiljø og gode relasjoner til skolens personale er også viktig for å minske 
konsekvensene av mobbing.

Skolen har en viktig rolle i oppfølgingen av dem som har blitt mobbet, gjen-
nom oppfølgingssamtaler med eleven og ved å tilrettelegge videre. Skolen skal 
også formidle kontakt med helsevesenet for dem som trenger mer hjelp enn det 
skolen kan tilby.

– Skolen og helsetjenestene må ha et sterkere samarbeid for å følge opp elever 
som har blitt mobbet. For å få til det trenger vi mer kunnskap om hvordan skole 
og tjenestene bedre kan jobbe i sammen, sier Carlsen.

reskjema om døgnrytme, diett, vaner for 
rengjøring av tennene og demografiske 
variabler.

TRE DØGNTYPER
Deltakerne ble delt inn i tre ulike døgn-
typer; kveldstypene som var våkne om 
kvelden og trøtte om morgenen, mor-
gentypene som var trøtte om kvelden 
og våkne om morgenen, og en nøytral 
gruppe.
Resultatene viste at halvparten havnet 
i den nøytrale døgnrytmegruppen, 37 
prosent var natteranglere og 13 prosent 
morgenfugler.

FROKOST OG TANNPUSS
Morgenfuglene og de nøytrale rapporterte 
at de spiste oftere frokost enn natterangler-
ne. Morgenfuglene og de nøytrale pusset 
også oftere tennene sine to ganger daglig.

Natteranglerne hadde nesten fire ganger 
så stor risiko for hull i tennene som mor-
genfuglene.

Forskere konkluderer med at det er 
viktig å være obs på pasientens døgn-
rytme når man skal jobbe med tannhelse 
hos ungdom med stor risiko for hull i 
tennene.

Kilde: Dagens Medisin

Natteranglere slurver mer 
med tannstell enn andre. 
Foto: SHUTTERSTOCK

Studie: 
Natteranglere 
har firedoblet 
kariesrisiko

Mobbing er skadelig for helsa 
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TANNPLEIER I
STEINKJER

Fra sommeren 2017 har vi ledig et års vikariat
i tannpleierstilling ved Steinkjer tannklinikk.

For nærmere opplysninger om stillingen
henvises til overtannlege Bjørnar Hafell 
tlf. 415 17 517, eller e-post:
bjornar.hafell@ntfk.no

Søknadsfrist 5.3.2017

Se fullstendig utlysning på ntfk.no eller
nav.no, der finner du også elektronisk
søknadsskjema.
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Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere
i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 
20 000 ansatte og har et budsjett på 20 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for 
størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Tannpleier

Plastikkirugisk avd., Leppe-kjeve-ganespalte teamet

Vi søker tannpleier for 90 % vikariat fra 01.04.2017 til
og med 31.12.2017. 

Vi ser etter deg som må kunne jobbe med stor
«bredde», dvs at du må like alt fra små barn til godt
voksne, være både selvstendig i klinikken og være
kjeveortopeders, protetiker og kirurgers hjelpende
hånd.
Kontakt: Eli Lisbeth Brinck, seksjonsleder, tlf. 23 07 15 34

Ref.nr. 3313943925           Søknadsfrist: 27.02.2017     

For fullstendig annonse se: www.oslo-universitetssykehus.no

TANNPLEIER 
KONGSVINGER

VI SØKER ETTER TANNPLEIER TIL 
VÅR KLINIKK I KONGSVINGER, 

DA LOTTA SLUTTER ETTER 14 ÅR 
HOS OSS.

Vi driver en perio-klinikk hvor vi også gjør almen 
tannpleie og implantatbehandling. Det er et aktivt 
og travelt miljø, med stort arbeidstempo og mange 

utfordrende arbeidsoppgaver. Vi er totalt sju ansatte 
med fartstid fra 14-35 år. Nå søker vi etter en blid 

og utadvendt person som lett kan samarbeide med 
andre. Arbeidsoppgavene vil primært være å jobbe 
selvstendig som tannpleier, men innebærer også en 

del behandling i samarbeid med tannlegen. Vi ønsker 
skriftlig henvendelse med CV innen 20.02.17. 

Tannlege Klaus Ånerud, Spes. periodonti
Parkveien 7, P.B. 188, 2202 Kongsvinger

«FINN DIN 
TANNPLEIER»
På NTpFs publikumsside www.tannpleier.no 
finnes oversikten over tannpleiere under  
knappen «Finn din tannpleier». Vi minner om at 
det er tannpleieren selv som må sørge for å legge 
inn sin kontaktinformasjon i oversikten, samt å 
holde den oppdatert. Administrasjonen i Oslo har 
ikke muligheter for å sjekke og ajourføre opplys-
ningene på eget initiativ! Derfor: Send endringen til 
NTpF via vår e-postadresse: ntpf@delta.no. Informas-
jonen oppgis slik:
Navn
Klinikknavn
Adresse
Telefon
Epost
Fylke

Takk for hjelpen! Denne tjenesten er  
kun tilgjengelig for medlemmer i NTpF!
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