
Nummer 02/2017

TIDSSKRIFT FOR NORSK TANNPLEIERFORENING

TEMA: SYKEHUSTANNPLEIE

FERDA GÜLCAN NY PHD

LOKALLEDERSAMLINGEN

TANNVERNKONFERANSEN



W&H Nordic AB, t: 32853380, e: office@whnordic.no, wh.com     
Lik oss på Facebook!

Kontakt W&Hs produktspesialist/tannpleier Linda Kjølstadmyr, 
t: 40053691 eller lk@whnordic.no for mer informasjon.

AIR-FLOW MASTER PIEZON® 
 ≥
ALT I ETT!

Besøk vår utstilling på Norsk Tannpleierforening sin fagkonferanse på 
Hamar 31 mai-1 juni 2017. Våre tannpleiere Linda og Lena vil demonstrere 

PIEZON® ultralydscaling, AIR-FLOW® og PERIO-FLOW® for dere.

+ EMS TRILLEBORD 



 3

Når jeg intervjuer tannpleiere i spalten «Min 
tannpleierhverdag», er det en problemstilling som 
ofte går igjen: Profesjonen er for lite kjent, og det må 
brukes ressurser på markedsføring, i ordets videste 
forstand. Jeg ser den; ofte må jeg selv forklare hva som er 
arbeidsoppgavene til den yrkesgruppen jeg er redaktør for.
Samtidig er det klart at behovet for tannpleiere øker, og 
at de på noen områder er i ferd med å bli uunnværlige. 
I dette nummer av «Tannstikka» har vi tatt opp igjen 

temaet sykehustannpleie. Det er noen år siden sist, og det er lett å konstatere 
at dette fagområdet er voksende, og at behovet bare vil øke. Nylig besøkte jeg 
tannteamet på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), en dedikert gjeng 
som snakket med varme og entusiasme om hverdagen og arbeidsoppgaven sin.
Helsedirektoratets prøveprosjekt med egne tannteam på sykehus har pågått i 
fem år. Det eneste man kan undres over, er: Hvorfor ikke tidligere? Og hvorfor 
ikke på alle større sykehus? Å få alvorlig sykdom og å utsettes for livreddende, 
men svært belastende behandling, er noe som vil ramme stadig flere av oss i 
en aldrende befolkning. Det burde være en selvfølge at man slapp å utsettes for 
tilleggsbelastninger ved at lidelser og bivirkninger i munnhulen blir prioritert 
ned/ikke behandlet. 
Tannteamet i Tromsø, som også består av to tannpleiere, er i løpet av noen få 
år blitt populære og etterspurte på sykehuset, og antallet konsultasjoner viser 
en sterk stigende kurve. Behovet er synliggjort, det er bare et spørsmål før 
tannpleie blir en integrert del av behandlingen på alle større sykehus. Dette er 
et område hvor tannpleierne blir sett og verdsatt for sin spesialkompetanse, 
og hvor yrkesgruppen ikke er «anonym». Stadig flere tannpleiere på sykehus 
kommer til å gjøre en formidabel jobb i retning av å synliggjøre yrkesgruppen.
Denne utgaven av «Tannstikka» er også et bevis på at mange «ser» tannpleierne. 
Jeg snakker om annonsørene.  I løpet av mine fire år som redaktør har pågangen 
for å annonsere aldri vært større enn nå. Jeg vet det finnes dem som irriterer 
seg over annonsene når det blir mange av dem. Vi i redaksjonen kompenserer 
med større blad, flere sider og mer faglig stoff. Samtidig ser vi på det som et 
sunnhetstegn, både for profesjonen, bladet og foreningen. Interessen for å 
annonsere betyr at tannpleierne er en attraktiv målgruppe som man ønsker å 
være i dialog med og tar på alvor. 
Mange annonsører vil også være til stede på årets fagkonferanse på Hamar, som 
nå bare er noen få uker unna. Vi møtes der!
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LEDER

Norsk Tannpleierforening er ein foreining 
for alle tannpleiarar, uavhengig av 
tilknyting til arbeidslivet.

Tannpleierforeininga arbeider saman 
med Delta for utvikling av foreininga og 
medlemmene sine faglege interesser, og 
for tilrettelegging av gode arbeids- og 
lønsforhold i arbeidslivet. Foreininga har 
fått gjennomslag for store og viktige saker 
dei siste 10-15 åra på områder som har 
hatt avgjerande innverknad på 
tannpleiaren si stilling i arbeidslivet, 
yrkesutøvinga og som har forsterka 
pasienten sine rettar. 

Tradisjonelt har dei fleste medlemmene 
i NTpF vore i offentleg tilsetjingsforhold. 
Den situasjonen har endra seg dei siste 
åra, og fleire tannpleiarar jobbar i privat 
praksis, enten som tilsett eller som 
sjølvstendig næringsdrivande. I dag er 61 
prosent av medlemmene tilsett i offentleg 

sektor.  Opptaksområdet i Delta 
inkluderer arbeidstakarar frå offentleg 
tenesteyting og verksemder som er privat 
eigd. Det offentlege har ansvar for å ta i 
vare fellesskapet sine interesser ved  at 
fylkeskommunen for eksempel skal sørga 
for at det i rimeleg grad er tilgang på 
tannhelsetenester for innbyggarane i 
fylket. 

For å bevisstgjera viktigheita av ryddige 
arbeidsforhold for arbeidstakar og 
arbeidsgivar i privat sektor, har Delta og 
NTpF utarbeida veileiar for tannpleiarar 
som jobbar i privat sektor. Årlege 
lønsoppgjer i KS-området er førande for 
den veileiande lønsstigen som er 
utarbeida. Innhaldet i forslaget til den 
individuelle arbeidsavtalen er i tråd med 
Arbeidsmiljølova, ei lov som skal tryggja 
tilsetjingsforhold og sikra eit godt 
arbeidsmiljø. Det gir grunnlag for ein 
meiningsfylt arbeidssituasjon. 

Fleire tannpleiarar har starta som 
sjølvstendig næringsdrivande, enten med 
føretak som enkeltperson eller AS. Det 
gjer at Tannpleierforeininga  jobbar 
saman  med juridisk kompetanse i Delta 
for å tryggja deira arbeidssituasjon. Vi 
har utarbeida forslag til 
«Samarbeidsavtale mellom driftseier og 
selvstendig næringsdrivende tannpleier». 
Vidare har foreininga over tid vore i 
forhandlingar med Gjensidige omkring 
forsikringsordningar for tannpleier som 
driver sjølvstendig praksis. Talet på 
sjølvstendig næringsdrivande er fortsatt 
på eit nivå som påverkar utforming av 
gode avtaler.  Forsikringsselskapet har gitt 
YS eit tilbod som for tida blir gått 
gjennom. Tannpleierforeininga jobbar 

med vegleiingshefte med punkter 
tannpleiarar bør reflektera over før og 
under etablering av eigen praksis. 
Behovet for ekstra individuell juridisk 
hjelp blir også kartlagt. 

Norsk Tannpleierforening er foreining 
for alle utøvande tannpleiarar i Norge. 
Det er spesielt spennande å sjå at 
tannpleiarane etablerer ulike 
arbeidsforhold. Det gir mangfald i 
yrkesutøvinga, eit mangfald som 
foreininga er med på å støtta opp under.

Tannpleierforeininga arrangerer årlege 
fagkonferansar. Det er viktig at det her 
blir ein balanse mellom etterutdanning i 
klinisk tannpleie, og tannpleiaren som 
nøkkelpersonell i samarbeid med anna 
helse- og omsorgspersonell, samt andre 
kommunale tenester. I 2016 og i 2017 har 
etterutdanning i klinisk tannpleie vore 
hovudtema på fagkonferansen. 
Evaluering frå fagkonferansane blir lagt 
vekt på når det gjeld utforming av fagleg 
innhald, og det er spesielt kjekt i år at det 
er fleire tannpleiarar som held 
forelesingar.

Tida for fagkonferansen nærmar seg. I 
år blir konferansen på Hamar, og NTpF 
avd. Hedmark, styret og administrasjonen 
i tannpleierforeininga kan ønskje  over 
300 påmeldte velkommen til 
konferansen! Vertskapet ser fram til 
fagleg inspirasjon og godt sosialt 
fellesskap i innlandsbyen!

Medlemskap i Norsk Tannpleierforening 
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på plakaten

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

40 år
Vibeke Jonassen Killi, Drammen
Ingunn F. Hamnes, Sortland

50 år
Mette Alstad Rambech, Jakobsli
Lisbeth Zachariassen, Kvaløya

60 år
Ingeborg Bremset, Skatval
Else Marit Paulen, Innvik
Astrid Høgsand, Stavern
Bodil Riise Dynna, Oppegård
Ludmilla Soultanova, Oslo

Sterk vekst i elektronisk 
samhandling for helsetjenestene 
Så godt som alle leger, de aller fleste tannleger, tannpleiere og psykolo-
ger, og mer enn halvparten av landets fysioterapeuter sender sine opp-
gjørskrav elektronisk. Det viser nye tall fra Helsedirektoratet. 

Dekningen av elektronisk oppgjør og samhandling hos leger er 
tilnærmet 100 prosent. Om lag 80 prosent av tannhelsepersonell, cirka 
75 prosent av psykologene og 60 prosent av fysioterapeutene bruker 
slike løsninger. Det viser nye tall fra Helsedirektoratets oppgjørssystem 
KUHR.

For leger, tannpleiere og tannleger har det vært en jevn vekst i 
dekningen fra 2009. For psykologene og fysioterapeutene har veksten 
vært særlig sterk siden 2015. Bare i løpet av siste halvår 2016 vokste 
dekningen av fysioterapeuter med om lag 40 prosentpoeng, fra en 
dekning på cirka 20 prosent til om lag 60 prosent. Det er forventet 
ytterligere vekst i dekningen etter hvert som stadig flere tjenester og 
administrative rutiner foregår elektronisk og krever digitale løsninger.

Drivkreftene i den stadig økende dekningen er dels økonomiske 
stimuli, dels automatisering av rutiner, og dels regulering. Alle 
behandlergruppene har fått økonomisk støtte fra helsemyndighetene 
for å ta i bruk elektroniske løsninger, og etter hvert som utviklingen 
krever det, har elektroniske samhandlingskanaler blitt en 
nødvendighet. Det har også blitt inngått frivillige avtaler mellom 
profesjonene og helsemyndighetene om å øke elektronisk 
informasjonsutveksling. 

Fastleger og legespesialister fikk i 2009 finansiering for å koble seg til 
Norsk Helsenett, og for å sende oppgjørskrav og sykmeldinger 
elektronisk. Fra 1.1.2010 ble det forskriftsfestet at leger skulle sende 
oppgjørskrav og sykmeldinger elektronisk. Dette falt i tid sammen 
med automatisering av frikort for egenandelstak 1 fra 1.6.2010. 
Behandlerne måtte da doble sin innsendingshyppighet, noe som bidro 
ytterligere til elektronisk innsending av oppgjør.

Tannlegeforeningen og Tannpleierforeningen har vært aktive pådrivere
for å få tilknyting til Norsk Helsenett og har i samarbeid med KS, 

fylkeskommunene og Helsedirektoratet fått mange av sine medlemmer 
til å sende oppgjørene sine over linje til Helfo. 

Høy tillit til Nøkkelhullet 

97 prosent kjenner til Nøkkelhullet, og siden 2014 har tilliten til 
merket økt. To av tre opplever Nøkkelhullet som en god 
merkeordning. 

 Merkeordningen Nøkkelhullet har fått en viktig posisjon både 
blant forbrukerne og i matvarebransjen. Det bekrefter tall fra en 
ny forbrukerundersøkelse fra 2017 om Nøkkelhullet og 
kostrådene. Kjennskapen er stabil, og tilliten til merket har økt de 
siste årene. 

– Vi har jobbet systematisk med merket, både med å revidere og 
stramme inn kriteriene og styrke kommunikasjonen. Det er svært 
gledelig å se at dette har gitt resultater, sier divisjonsdirektør i 
Helsedirektoratet, Linda Granlund. 

– Andelen som vet at det er myndighetene som står bak merket, 
har økt fra 50 til 60 prosent siden 2014. Vi ser dette tallet i 
sammenheng med økningen i tillit til Nøkkelhullet. Vi vet fra 
fokusgrupper at flere stoler på ordningen når de får høre at 
myndighetene står bak, sier Granlund.

På spørsmål om Nøkkelhullet er en god merkeordning, svarer to 
av tre bekreftende. Det er signifikante forskjeller mellom kvinner 
og menn. Hele 72 prosent av kvinnene svarer positivt, mens 62 
prosent av mennene gjør det samme. (HELSEDIREKTORATET)

Vann er tingen - rett fra springen
Norsk Tannpleierforening avdeling Østfold hadde stand i 
Torvbyen i Fredrikstad i anledning FNs internasjonale «Verdens 
vanndag» 22. mars. På standen ble det delt ut gratis vann og 
informert både om tannhelse, syreskader, drikkevann og årets 
tema for vanndagen, som er avløpsvann. 

Det viktigste budskapet til tannpleierne var oppfordringen om å 
bytte ut syreholdige drikker som saft og brus med rent vann. 

Avdeling Østfold stand fikk fin oppmerksomhet og resulterte 
også i et avisoppslag i Fredriksstads Blad, både på papir og nett. 
Bildet viser tannpleierne på standen. 
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AKTUELT

Den overordnede målsetting med 
avhandlingen var å skaffe ny informasjon 
om munnhelse, bruk av tannhelse-
tjenester og tilhørende livsløpsfaktorer 
blant eldre i Norge og Sverige.

Avhandlingen er basert på data fra to 
kohortstudier. Alle personer født i 1942 i 
tre fylker i Norge og to fylker i Sverige ble 
invitert til en spørreskjemaundersøkelse i 
2007 (65 år) og 2012 (70 år). Totalt deltok 
2947 personer i Norge og 4862 personer i 
Sverige i begge årene. 

Funnene viste at andelen eldre med 
omfattende tanntap økte fra 65- til 
70-årsalderen i begge landene. I Norge, 
rapporterte 29 prosent og 28 prosent 

FERDA GÜLCAN NY PH.D

Tannpleier og stipendiat 
Ferda Gülcan disputerte 
fredag 10. mars 2017 
for ph.d.-graden ved 
Universitetet i Bergen 
med avhandlingen: «Oral 
health-related quality 
of life, tooth loss and 
utilization of dental 
services among older 
people in Norway and 
Sweden: A prospective 
and comparative 
perspective». 

redusert oral livskvalitet ved henholdsvis 
65- og 70-årsalder. Tilsvarende 
prosentandeler i Sverige var 27 og 20 
prosent. Andelene som rapporterte sjelden 
bruk av tannhelsetjenester var lav og 
minket over tid i begge landene. 

Videre viste resultatene at tanntap, 
redusert oral livskvalitet og sjelden bruk av 
tannhelsetjenester var hyppigst blant eldre 
med få sosiale ressurser. Sosiale forskjeller 
i munnhelse viste seg å være vedvarende 
fra 65- til 70-årsalder. Avhandlingen 
støtter antagelsen om at sosiale forskjeller i 
munnhelse og bruk av tannhelsetjenester 
ikke primært skyldes påvirkning i seint 
voksent livsløp men kan tilskrives forhold 

Ferda Gülcan (nummer to fra høyre) 
sammen med fra venstre Keijo Luukko, 

Birgitta Jönsson, Jolanta Aleksejuniene og 
custos Asgeir Bårdsen. Foto: Jørgen Barth

under oppvekst og i tidlig voksen alder. 
Det er behov for forskning som kan belyse 
hvordan man skal takle vedvarende sosiale 
forskjeller og bedre tannhelsetilbudet til 
den eldre befolkningen.

Ferda Gülcan (f.1985) er utdannet 
tannpleier fra UiB 2009, og har en 
mastergrad i internasjonal helse (2012). 
Siden 2013 har hun vært ph.d.-stipendiat 
ved Institutt for klinisk odontologi under 
veiledning av professor Anne Nordrehaug 
Åstrøm, professor Kristin S. Klock og 
PhD Gunnar Ekbäck.

«Tannstikka» kommer med et lengre 
intervju med Ferda Gülcan i neste 
nummer.
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gir optimal tilgang til alle mellomrom. 
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AKTUELT

Fylkestannlege Jan Ask var møteleder, 
og han loset forsamlingen trygt gjennom 
hele dagen i dette viktige emnet. Arran-
gementskomiteen bestod av tannpleier og 
komiteleder Hilde Håkelien, fylkestann-
lege Jostein Eikeland og tannlege Tone 
Elin Berge som alle hadde lagt ned et stort 
forarbeid. 

De sier i konferanseinnbydelsen blant 
annet følgende: «Vi ønsker å få enda bedre 
helse ved å inkludere mennesker som har 
store sammensatte problemer, – fra små 

TANNVERNSEMINAR 2017 
TEMA: SOSIAL ULIKHET I HELSE, TANN- 
HELSETJENESTENS UTFORDRINGER 
I FOLKEHELSEARBEIDET

Referat ved: Benthe Hansen, fagansvarlig NTpF og Camilla Lyngstad, tannpleier i Aust-Agder

Det var fullsatt sal under konferansen.

Det var en fullsatt sal med tannhelsepersonell, 
fylkestannleger, klinikkledere og andre interesserte 
ved KS - Agenda Møtesenter den 7. mars. Hovedtemaet 
for Tannvernseminaret 2017 var Sosial ulikhet i helse; - 
tannhelsetjenestens utfordringer i folkehelsearbeidet. 
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AKTUELT

barn som vi når gjennom samarbeid med 
helsesøster- og barneverntjenesten, og til 
de noe eldre som vi når via kommunale 
tjenester eller institusjoner innen rus og 
psykiatri. Vi ønsker at tannhelsepersonell 
skal gi differensiert behandling og på den 
måten utjevne helseforskjellene.» ….. 
«Utfordringene er store i møte med familier 
hvor vi kan identifisere at barnet er utsatt 
for ulike former for vold. Hvordan skal vi 
endre atferd som gjør at vi tør å aktivere 
meldeplikten? Loven forlanger det, og vi må 
ha systematiske metoder og en trygg atferd 
som skaper tillit hos pasient og samarbeids-
partnere. Tannhelsepersonell må forstå 
hvilken unik situasjon vi er i, med munn-
helsen som tilnærmingsmetode.» 

Det var mange dyktige forelesere som 
kom med ulike vinklinger på problemstil-
lingen, og de delte ulike erfaringer med 
kursdeltakerne. Tannhelsepersonellets 
viktige rolle på tannklinikk og i tverrfaglig 
samarbeid med annet helsepersonell ble 
poengtert fra flere hold. Personer med 
sammensatte behov må følges tett opp slik 
at helsetilstanden kan bedres. Dette vil 
være et viktig bidrag i arbeidet med å 
utjevne sosiale ulikheter slik at befolknin-
gen kan ta større ansvar for egen helse og 
tannhelse.  Forskning viser at helse er en 
faktor som påvirker sosial ulikhet mye, i 
tillegg til utdanning og økonomi. 

Etter 7,5 time med interessante foreles-
ninger hvor deling av personlige erfarin-
ger, tips og råd ble gitt, var det nok mange 
kursdeltakere som dro hjemover med et 
nytt blikk på seg selv som en særs viktig 
yrkesutøver som kan utgjøre en forskjell.  
Det er at vi SER, TØR og VÅGER å si ifra 
hvis noe er galt kan redde et barn som blir 
utsatt for vold, overgrep, psykisk og fysisk 
mishandling eller omsorgssvikt.  Se 
forøvrig www.tannvern.no hvor foredra-
gene er lagt ut. 

ORDNINGEN FUNGERER
Medlem av Stortingets helse- og omsorgs-
komite, Ruth Grung fra Arbeiderpartiet, 
stilte følgende spørsmål: Nasjonal tann-
helsepolitikk – en suksess eller et forsømt 
område? Hun spurte videre: Hvorfor får 

ikke tannhelsen større politisk oppmerksom-
het? Er vi på vei til å ofre en god tannhel-
semodell for å gi innhold i en kommunere-
form? Eller er det slik at den den kan gi nye 
muligheter?  

Hun besvarte deler av spørsmålet ved å 
påpeke at økt offentlig finansiering de siste 
ti årene på tannhelsefeltet til utsatte 
risikogrupper har ført til at flere har 
mottatt hjelp og ytelser, og ifølge statistikk 
fått bedring i tannhelsesituasjonen. Den 
offentlige tannhelsetjenesten har tatt tak, 
og gitt viktige bidrag til de som trenger det 
mest. De universelle ordningene har 
fungert godt i tannhelsetjenesten, sa 
Grung. Tannleger og tannpleiere er flinke 
til å rapportere om mistanke om vold, 
overgrep og omsorgssvikt. På dette feltet 
trengs det mer kunnskap og forskning i 
hele helsetjenesten. Grung kom deretter 
inn på Bondevik-regjerningens evaluering 
av den offentlige tannhelsetjenesten i 2005 
som da ble vurdert som særdeles velfunge-
rende!  Hun avsluttet med å si at hun ikke 
helt forstår hvorfor tannhelsetjenesten må 
flyttes fra fylkeskommunen. Det vil bli 
større ulikheter mellom storbyer og 
småkommuner med en kommunal 
løsning, hevdet hun. Faglig ledelse av 
tannhelsetjenesten er viktig. Ikke gjør noe 
med tannhelseordningen, avsluttet hun. 

BARN HAR RETT TIL GOD TANNHELSE
Tannpleier og klinikkleder Eline Juel 
Bjørkevik samt tannpleier og folkehel-
serådgiver Hilde Søberg kom begge inn 
på at alle barn har rett til god tannhelse. 

Bjørkevik gjennomgikk deler av de kom-
mende nasjonale retningslinjene for barn 
og unge 0 – 20 år, og hun ga en grundig 
innføring i anbefalingene, og begrunnet de 
ulike valgene arbeidsgruppen har tatt. Det 
vektlegges forebyggende tiltak og behand-
ling som virker med økt vekt på non-ope-
rativ behandling, helhetlige pasientforløp, 
samarbeid og samhandling. Hvis retnings-
linjene fravikes, skal det dokumenters og 
begrunnes i journalen. Søberg viste til 
barnevernloven og tannhelsepersonellets 
viktige rolle i dette arbeidet. Vi må være 
ekstra oppmerksomme på søsken til barn 
vi har mistanke til og barn med funk-
sjonshemninger. Hun henviste til www.
jegvilvite.no , e-læringsverktøy om vold og 
overgrep, hvordan snakke med barn og

NKVTS sin Håndbok for helse- og 
omsorgspersonell ved mistanke om 
barnemishandling. I håndboken omtales 
blant annet kliniske tegn, utredning, 
dokumentasjon, helse- og omsorgstjenes-
tens oppgaver, barnevern og politi. En 
plakat i PDF-format er utarbeidet av 
Helsedirektoratet som omhandler Når du 
skal tie og når du skal tale; om taushets-
plikten og viktige unntak, se Se egen 
ramme.

Helsesøster Solveig Ude holdt et 
tankevekkende foredrag om Å utfordre 
Foreldrerollen. Hva gjør foreldrene med 
sinnet sitt, når barnet ikke gjør som 
foreldrene ønsker? Bevisstgjøring på egen 
atferd i pressituasjoner. Ude har lagt ned et 
stort arbeid med å avdekke og forebygge 
vold og omsorgssvikt mot barn. Hun kom 

Hilde Håkelien har ledet  
arrangementskomiteen.

Etterforskningsleder/fagspesialist 
vold mot barn, Kåre Svang fra 
Kripos.

Helsesøster Solveig Ude holdt et 
tankevekkende foredrag.
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Taushetsplakaten 

AKTUELT

med ulike eksempler fra sin hverdag som 
mangeårig helsesøster, hva hun har 
avdekket og opplevd i kommunikasjon 
med foreldre og barn. Mange foreldre 
trenger veiledning og kunnskap i sitt 
samspill med barn. De har ikke forstått at 
barn blir redde når foreldrene blir sinte, 
neglisjerer, bruker negative omtale eller 
beskriver negative egenskaper.  Et slikt 
sinne kan være «piskeslag i sjelen» på 
barn, og det er ofte tabubelagt å snakke 
om dette, sier Ude.  Vi må tåle gråt fra 
barn, det er et uttrykk for indre smerte, 
noe som oppleves vondt, og barna må få 
aksept for følelsesuttrykket.  Ude bruker 
ikke begrepet vold. Hun benytter ord som 
«slår/lugger/klyper/fiker til». Foreldre kan 
si «jeg slår ikke hardt». Slike opplevelser av 
gjentakende krenkelser og vold mot for 
barn skaper forvirring, redsel og en 
tilstand av konstant beredskap.  Vi må tro 
på at vold og overgrep skjer.  

Det er forbudt og straffbart å slå barn i 
Norge.  Hvis vold mot barn blir avdekket 
er det viktig med dokumentasjon. 
Tannpleiere og tannleger er viktige 
personer for å avdekke vold mot barn og 
melde fra til barnevernet. Helsepersonell 
blir barnas talsperson, og må tørre å spørre 
når man ser blåmerker. Hva har skjedd? 
Skriv ned alt som er unormalt i journalen, 
det som barnet ikke svarer på og forel-
drene ikke vil snakke om, også barnets 
uttrykk: redd, gråter, er stille osv.

UTFORDRING VED ETTERFORSKNING
Etterforskningsleder/fagspesialist vold 
mot barn Kåre Svang, Kripos sitt foredrag 
handlet om: Vold mot barn,- dere er vikti-
gere enn dere tror! 

Han fortalte om «Utfordringer ved 
etterforskning av alvorlig vold mot barn. 
Alle som er en del av barnets liv er en del 
av barnets historikk, og kan sitte på 
opplysninger som man kanskje ikke tror er 
viktige». Fra 2014 har Kripos vært inne i 
alle saker der barn er drept med vold. 
Riksadvokat Tor-Aksel Busch påpeker til 
politi og statsadvokater i Rundskrivet 
2016: «Sakene må behandles med særlig 
grundighet. Den viktige initialfasen må gis 

nødvendig prioritet. Alle muligheter for 
avklaring av årsaks- og ansvarsforhold skal 
som hovedregel være utprøvd før en slik sak 
henlegges».  Berettiget mistanke kan 
meldes direkte til politiet. Opplysnings-
plikten er viktigere enn meldeplikten når 
det er grunn til å tro. Kåre Svang kom inn 
på ulike hendelser med eksempler han har 
opplevd hvor vi som mennesker er naive, 
og ikke ønsker å tro at vold og overgrep 
skjer. For eksempel et barn på 10 uker har 
hatt til sammen 12 besøk hos helseperso-
nell, og ingen hadde tenkt tanken. Vi MÅ 
TRO at dette skjer og kvitte oss med 
naiviteten, først da er vi med å øke barns 
trygghet! Helsestasjoner og helsesøstre er 
noen av de viktigste bidragsyterne når det 
gjelder forebygging og å avdekke overgrep. 
Tannhelsekontrollene avløser etter hvert 
helsesøsterkontrollene og/eller kommer i 
tillegg. Svang er klar på at helsesøster, 
barnepleier, lærer eller barnevernpedagog 
ikke først og fremst er der for mor og far, 
men de er barnas mennesker som skal i 
vareta barna. (Ref. journalist Carl Alfred 
Dahl).

RUS OG PSYKIATRI
Rune Sundt, opplæringsrådgiver fra 
Fossumkollektivet, kom inn på Rusmid-
delavhengige – drivkrefter, atferdsmønstre 
og hvordan vi som tannhelsepersonell 
kan møte de som sliter med rus. Det er 
viktig å bli sett, møtt og ivaretatt. Å handle 
på falske antagelser kan medføre tilbake-
trekning, fiendtlighet og skyldfølelse, se 
www.tannvern.no. Professor Rune Lien, 
Sykehuset Innlandet og leder av Nasjo-
nal kompetansesenter for ROP lidelser, 
kombinasjon rus og psykiatri kom inn 
på kartlegging av rusmiddelmisbrukere og 
integrert behandling samt sammenheng 
mellom bruk av rusmidler og psykiatri, 
og diagnostiske utfordringer. Han viste 
til ulike pakkeforløp hvor tannhelse også 
er med. Somatisk oppfølging inkludert 
tannbehandling. Det er en økning i antall 
unge med psykose og ca. 1/3 har samti-
dig rusmiddelbruk. God behandling for 
psykosen reduserer russuget. Viktig med 
god oppfølging, også innen kosthold og 

levevaner, fysisk aktivitet og søvn, 
se www.tannvern.no

•  Alle pasienter og brukere av helse- og 
omsorgstjenesten har rett til vern mot 
spredning av opplysninger om person-
lige og helsemessige forhold. Se egen 
ramme

•  Helsepersonell og andre ansatte i 
helse- og omsorgtjenesten skal hindre 
at andre får tilgang til opplysninger om 
folks legems- eller sykdomsforhold eller 
andre personlige forhold. 

•  Det er forbudt å lese, søke eller på an-
nen måte tilegne seg, bruke eller besitte 
opplysninger om folks legems- eller 
sykdomsforhold eller andre personlige 
forhold.

•  Pasienten skal samtykke til at helseper-
sonell utleverer opplysninger om per-
sonlige eller andre helsemessige forhold 
til andre. Foreldre skal samtykke for 
barn under 16 år.

•  Helsepersonell kan gi opplysninger til 
annet personell som deltar i behandlin-
gen av pasient, dersom ikke pasienten 
motsetter seg dette.

•  Sykehus kan bruke politiet til å varsle 
pårørende til pasienter som er innlagt 
etter en krise- og katastrofesituasjon. 
Sykehuset kan utlevere navn og innleg-
gelsessted til politiet til dette formålet. 

•  I en krise- og katastrofesituasjon, skal 
helsepersonell oppgi navn på pasienter 
som kommer fra åstedet til nødetater 
og redningsmannskap, for at disse skal 
få oversikt savnede og ikke binde opp 
ressurser til leting etter personer som er 
funnet.

•  Helsepersonell skal uten hensyn til 
taushetsplikten varsle politi og brann-
vesen dersom det er nødvendig for å 
avverge alvorlig skade på person eller 
eiendom.

•  Helsepersonell skal ikke utlevere opp-
lysninger til politiet til bruk i etterfors-
kning uten at pasienten har samtykket 
først. 

•  Helsepersonell skal varsle barnevern-
tjenesten dersom det er grunn til å tro 
at et barn blir mishandlet i hjemmet 
eller det foreligger andre former for 
alvorlig omsorgssvikt.
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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)

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

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

•       Kaliumoksalat bindes til kalsium i spyttet, og
       krystaller dannes.
•    Krystallene lagres dypt inne i eksponerte
      dentinkanaler.
•     Krystallene bygges opp ved hver skylling, noe
      som gir en dyp, stabil og heldekkende      
      forsegling av dentinkanaler.

Listerine® Professional Sensitivity Therapy kan
brukes separat for langvarig beskyttelse,2,3

eller i kombinasjon med tannkrem mot
sensitive tenner.

Profesjonell munnpleie hjemme
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Tekst og foto: Anne L. Buvik

Tannhelseteamet i Tromsø jobber i tilknyt-
ning til øre-nese-hals-avdelingen, og etter 
å ha tatt oss igjennom en hovedinngang 
sterkt preget av utbygging, blir vi tatt imot av 
sykehustannlege Øyvind Skjeldal, som leder 
teamet, tannlegekollega Edwin B. Whatley 
og tannpleierne Renate Andreassen og 
Synnøve Vangberg Hansen. Alle er levende 
engasjert i prosjektet og brenner tydeligvis 
for oppgavene.

Øyvind Skjeldal ble ansatt i 2012 da 
ordningen ble igangsatt, og han kombinerte 
stillingen med en utdannelse som spesialist. 
Nå er han 50 prosent sykehustannlege og 50 
prosent ansatt på Tannhelsetjenestens 
Kompetansesenter Nord-Norge (TKNN). 

TRAVEL HVERDAG I TROMSØ
I 2012 startet forsøksordningen 
med orale helsetjenester i 
tverrfaglig miljø i sykehus. 
Dette helsetilbudet er forankret 
i spesialisthelsetjenesten. 
Universitetssykehuset i Nord-
Norge, UNN, var et av de tre 
sykehusene som var med i det 
opprinnelige prosjektet. Nå er 
det inne i sitt femte år, og vi har 
besøkt tannhelseteamet på 
UNN for å høre om erfaringer så 
langt. 

Disse fire behandler pasienter ved sykehustannklinikken og ved oppsøkende virksomhet: Fra venstre tannpleierne Synnøve Vangberg Hansen (som også er 
sykepleierutdannet) og Renate Andreassen, og tannlegene Edwin B. Whatley (bak) og Øyvind Skjeldal (foran), som også er klinikkleder.

Tannpleier Renate Andreassen ble ansatt i 
2013. Etter hvert har det kommet én 
tannlege og én tannpleier til inn i prosjektet.

TANNPLEIERNE DRIFTER KLINIKKEN
Tannpleier Synnøve Vangberg Hansen 
begynte i 2014. Hun er utdannet både som 
tannpleier og som sykepleier. 

– Jeg ble først utdannet tannpleier, men 
hadde et sterkt ønske om å bli sykepleier, så 
jeg tok den utdannelsen også. Det er en 
perfekt kombinasjon for det jeg nå holder på 
med, og i realiteten får brukt begge utdan-
nelsene, sier hun.

Tannlege Edwin B. Whatley har vært 
engasjert i 50 % siden 2014, og jobber ellers i 
vanlig praksis. Prosjektet har også tilknyttet 
en barnetannlege i 20 % stilling, samt en 
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helsesekretær på heltid. Det er også to 
oralkirurger tilknyttet, en som en del av 
prosjektet mens en er ansatt av sykehuset.

– Vi vurderte å ansette en tannhelsesekretær 
da vi skulle utvide i 2014, men valget falt på 
en tannpleier nummer to i stedet. Det sikrer 
en større fleksibilitet. Det er tannpleierne som 
i realiteten administrerer og driver klinikken 
til daglig, da de er ansatt i full stilling, forteller 
Skjeldal.

Tannpleierne har mange ulike oppgaver. De 
står for den daglige driften av klinikken, de 
har egne pasienter og de assisterer også 
tannlegene ved behov. Alle jobber tett 
sammen i team; som en forsmak på fremti-
dens modell for helsetjenester i Norge.

NORGE ET U-LAND
«Tannstikka» besøkte og intervjuet Re-
nate Andreassen i 2013, da hun var gan-
ske fersk i jobben og ting ennå ikke hadde 
funnet faste former (se «Tannstikka» 
1/2014). Ganske mye har skjedd i løpet av 
de årene, de er flere ansatte, har fått egne 
behandlingsrom, og, ikke minst, er pro-
sjektet forlenget med to år. Opprinnelig 
skulle det vært avsluttet i 2017, men nå er 
det bevilget midler frem til 2019. Da skal 
det gjennomgå en ekstern evaluering.

Norge har vært et u-land på området 
sykehustannpleie. I Sverige har man hatt 
sykehusodontologi siden 1980, mens i 
Norge har oppfatningen om at munnhu-
len tilhører den private sfære – og 
lommebok – også hengt med inn på 
sykehus. De fleste svenske sykehus har 
store odontologiske avdelinger. Der 
behandler man ofte også pasienter som er 
handikappede og andre med spesielle 
helsemessige utfordringer, som ikke er 
innlagt på sykehuset. Slik behandling er 
ikke innenfor rammen av det norske 
prøveprosjektet. Men det er likevel et lite 
skritt mot å integrere munnhulen i det 
helhetlige bildet.

Mandatet for prosjektet er svært 
omfattende (se egen ramme), og er 
tilgodesett med 19 millioner på statsbud-
sjettet. Ett av målene er å kartlegge hvilke 
ressurser sykehusodontologiske tjenester 
vil kreve.

STOR BEHOV KARTLEGGES
– Hva slags erfaringer har man gjort seg 
så langt?

– Vårt fokus er på pasienter som er innlagt 
på sykehuset. Mange har behov for tannlege 
eller tannpleier. Vi ser veldig mange 
kreftpasienter som trenger å få sanert 
infeksjoner i munnhulen før de skal 
kreftbehandles. Vi bistår også med 
infeksjonspasienter for å finne ut hvor 
infeksjonen har sitt utspring, og pasienter 
som skal gjennomgå transplantasjoner 
eller har hjertelidelser. Felles for de fleste 
pasientene våre er at de er veldig syke, 
understreker Øyvind Skjeldal.

Pasienter med munnhulekreft er en 
viktig gruppe. De kan ha store tannhelse-
problemer. Spesielt pasienter som får 
strålebehandling i munnhulen kan ha 
behov for daglig munnstell, og de får det 
om de ønsker. En stråleperiode varer 
vanligvis 5-6 uker. Det er også viktig å 
lære opp annet helsepersonell i munn-
stelloppgaver og hvilke behov pasientene 
har. Nært samarbeid med sykepleiere er 
en forutsetning.

Etter en forsiktig start har det sykehuso-
dontologiske prosjektet fått bra arbeids-
forhold. Man er tilknyttet øre-nese-hals-
avdelingen på sykehuset, og har nå to 
velutstyrte behandlingsrom.

– I og med at vi er finansierte over 
statsbudsjettet, er vi ikke en økonomisk 
byrde for UNN. Men det er trangt om 
plassen på sykehuset, selv om man nå 
holder på med en utvidelse. Vi kunne hatt 

god bruk for et tredje behandlingsrom til 
tannpleierne, men vi klarer oss med det 
vi har, sier Skjeldal.

Det første behandlingsrommet var 
opprinnelig til bruk for pasienter som 
måtte få tannbehandling i narkose, og det 
brukes fortsatt til det to dager i uken. Det 
andre er helt nyinnredet til prosjekt-
teamet. 

TØFF HVERDAG MENTALT
– Å ha svært syke pasienter må by på 
spesielle utfordringer for tannhelseper-
sonalet?

Medlemmene i teamet bekrefter dette uten 
å nøle. 

– Ja, det er en tøff hverdag. Samtidig er det 
utrolig givende. Det er fantastisk å kunne 
være til hjelp og lindre ubehag og smerte for 
meget syke mennesker. Vi føler at det vi gjør, 
er en svært meningsfull oppgave, og at det er 
veldig viktig. Å hjelpe de mest sårbare er en 
takknemlig jobb, understreker de, nærmest i 
kor. Det er lett å merke at dette er en gruppe 
som brenner for jobben sin.

Samtidig gir det en varierende, men også 
uforutsigbar hverdag. Man har ikke fast 
avtalebok på klinikken, slik som i en vanlig 
praksis. Folk må få komme når de har behov, 
og det må være tilpasset annen behandling 
og andre avdelinger. Da gjelder det å kunne 
snu seg rundt kjapt. 

UDISKUTABEL SUKSESS
Ingen av de ansatte i teamet nøler med å 
kalle prosjektet en suksess.

– Nøkkelen er nok av vi er ansatt av 
sykehuset, men med ekstern finansiering. Vi 
har fått til et veldig bra samarbeid med de 
ulike avdelingene, og her på øre-nese-hals er 
vi godt integrert og har et nært samarbeid 
med legene, og deltar på legemøter både på 
ØNH og på kreftavdelingen. Vi har også 
tilgang til pasientjournalene på lik linje med 
legene, og kan også rekvirere blodprøver og 
bakteriologiske prøver. Behovet er enormt, 
og det er mange erfaringer som har 
overføringsverdi til andre sykehus. Sykehu-
sene har ulik størrelse og ulike behov, men 
alle større sykehus som driver kreftbehand-
ling trenger en slik avdeling, sier Skjeldal.

Sykehustannlege Øyvind Skjeldal har vært 
med i prosjektet siden oppstarten.
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I tillegg til behandling driver tannpleierne 
også oppsøkende virksomhet rundt om på 
de ulike avdelingene, med hjelp til munnstell 
for pasienter som ønsker det og har behov. 
Ikke alle kan komme til klinikken. Veiled-
ning av sykepleiere inngår også som en viktig 
del av oppgavene. Både sykepleiere og leger 
har som regel meget begrenset odontologisk 
og tannpleiefaglig kunnskap.

POPULÆRT TILBUD
– Ettersom vi er blitt bedre kjent, er vi 
blitt svært populære, smiler Renate An-
dreassen. Populariteten har gitt seg utslag 
i et stadig større antall pasienter, og stadig 
flere konsultasjoner. I 2016 ble 397 pasi-
enter henvist til klinikken, og man hadde 
over 700 konsultasjoner. Det har tatt tid 
å bygge opp tjenesten helt fra grunnen, 
men nå er det mer enn nok å gjøre.

– Antallet har økt hele tiden, og det er flott, 
for vi skal jo dokumentere et behov. 
Prosjektet skal gjennomgå en ekstern 
evaluering i 2019, men jeg tror ikke det skal 
by på noen problemer å dokumentere 
behovet. I Helsedirektoratet er man opptatte 
av at dette skal bli et permanent tilbud, 
fastslår Skjeldal. 

– Hva med fremtidig finansiering når man 
skal inn og konkurrere med alle andre om 
midler?

– Sykehusodontologi er i tiden, og 
politikerne løfter det opp. Jeg er ikke redd for 
at vi skal bli arbeidsledige i de nærmeste 

HOD gav i april 2011 Helsedirektoratet 
i oppdrag å utforme forsøksordningen, 
jfr. Stortingsmelding nr. 35 (2006-2007) 
«Framtidens tannhelsetjenester» og 
Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) 
«Samhandlingsreformen».

Forsøksperiode 2012-2019 
- fem forsøkssykehus:
St. Olavs Hospital (Trondheim)
Universitetssykehuset Nord-Norge 
(Tromsø)
Oslo Universitetssykehus (fra 2013)
Lovisenberg Sykehus (Oslo)
Haukeland sykehus (Bergen)
Prosjektoppgaver

• Behovsundersøkelse
•  Utvikle rutiner for prioritering, pasient-

flyt og samhandling
• Utrede finansieringsløsninger
• Kompetanseheving
• Internt informasjonsarbeid
• Avsluttende rapport til Helsedirektoratet

Beskrivelse av oppdraget
Tverrfaglig tilbud om odontologisk be-
handling på sykehus hvor denne behand-
lingen har sammenheng med medisinsk 
behandling i sykehus.
En rekke barn blir født med sykdom, 
syndrom eller lidelse som omfatter store 
og kompliserte medisinske og odontolo-
giske behov for diagnostikk, medisinsk og 
kirurgisk behandling og oppfølging. Mange 
av disse må følges opp av sykehus over 
flere år, også i voksenlivet. Flere av disse 
er født med få anlegg til blivende tenner, 
eller har en vekstutvikling av kjever mv. 
som innebærer at de i løpet av oppveksten 
og frem til fullt utvokste kjever har behov 
for omfattende kirurgiske og odontologiske 
behandlinger med kjeveoperasjoner, tann-
proteser og tannregulering.
De odontologiske problemstillingene kan 
bli neglisjert eller mangelfullt ivaretatt som 
følge av manglende tverrfaglig spesialist-
miljø på sykehus med tannlegespesialister 
eller med annen odontologisk kompetanse.

Hvorfor tannhelsetjenester i sykehus?
Munnhulen også en del av kroppen
Lite kompetanse på munnhulesykdommer 
på norske sykehus
Gjensidig påvirking
Bindeledd mellom spesialisthelsetjenesten 
og Tannhelsetjenesten

Pasientgrupper
Kreft
Infeksjonssanering før behandling
Oppfølging under behandling
Rekonstruksjon etter behandling
Organtransplantasjon
Infeksjonssanering

Hjerte
Sanering før klaffeoperasjon
Endokarditt

Geriatri
Underernæring pga. dårlig tannstatus
Paliativ behandling

Nevrologi
Slagpasienter, nedsatt motorikk
Smerteutredning

ØNH
Differensialdiagnostikk
Skinnebehandling av søvnapné
Traumer

Infeksjon/hematologi
Infeksjonssanering
Blødere

Barn
Oppfølging av langtidsinnlagte
Kreft
Medfødte misdannelser

Psykiatri
Akuttbehandling

Hud
Slimhinnelidelser/allergi
Hele grunnlagsrapporten for prosjektet 
kan leses på https://helsedirektoratet.no/
publikasjoner/forsoksordning-med-orale-
helsetjenester-organisert-i-tverrfaglig-
miljo-ved-sykehus

Fakta om forsøksordningen

Synnøve Vangberg Hansen 8t.v.) og Renate 
Andreassen drifter klinikken til daglig.
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Av spesialtannpleier Lise Thorsen
Denne artikkelen står er hentet fra Kreftsykepleie 
2–2016 som utkom med Sykepleien 8. septem-
ber. Gjengis med tillatelse.

Munnhuleproblemer i forbindelse med 
kreftbehandling kan være akutte eller 
kroniske. De akutte oppstår i forbindelse 
med kreftbehandlingen og går tilbake 
etterpå. Hyppigst er sår i slimhinner og 
munntørrhet. De kroniske problemene 
oppstår også i behandlingsperioden, men 
går ikke tilbake etter endt behandling. 
Eksempel på dette kan være munntørrhet 
hos pasienter som har fått strålebehand-
ling mot hode/halsområdet. Strålere-
aksjonene i slimhinner og hud går stort 
sett tilbake, mens munntørrheten ofte 
vedvarer og påvirker tannhelsen negativt. 
Mange behøver ekstra tiltak resten av 
livet for å kunne opprettholde en aksepta-
bel tannhelse.

AKUTTE REAKSJONER
De fleste munnhuleplager relatert til 
annen kreftsykdom enn hode/halskreft 
oppstår i behandlingsperioden og går 
tilbake etterpå.

Under strålebehandlingen vil det oppstå 
akutte reaksjoner, hvorav mucositt og 
munntørrhet er hyppigst forekommende. 
Stråleindusert mucositt er smertefulle, 
tidvis ulcererende områder i slimhinnene 
i strålefeltet. Sårheten sees vanligvis 
etter omtrent ti strålebehandlinger, og 
øker gradvis i intensitet mot slutten av 
strålebehandlingen. Strålereaksjonene 
vil så avta i ukene etter avsluttet 
strålebehandling.

Akuttreaksjonene kan ikke unngås, 
men kan reduseres og lindres ved at 
pasientene har gode munnhygienerutiner. 
I sluttfasen av strålebehandlingen vil 
mange pasienter ikke klare å gjennomføre 
tannpuss selv. Da er det viktig at 
pleiepersonellet yter praktisk hjelp.

Munntørrheten som oppstår ved 
cellegiftbehandling er vanligvis reversibel 
og slimhinnesårene som oppstår ved 
noen former for cellegift vil gå tilbake 
etter endt kreftbehandling. Vansker med 
tannpuss på grunn av smertefulle sår i 
slimhinnene, munntørrhet og kvalme er 
velkjent.

SÅRBARE FOR INFEKSJONER
Spyttsekresjonen kan reduseres på grunn 
av medisinbruken og dette fører til 
dårligere buffring av syre fra munnhu-
lebakterier. Kariesaktiviteten kan derfor 
øke. Allerede etablert tannkjøttbeten-
nelse, gingivitt eller periodontitt, kan 
blusse kraftig opp når kroppens forsvar 
mot infeksjon svekkes. I tillegg er det vist 
oppvekst av spesielt hissige mikroorga-
nismer i munnhulen når immunforsvaret 

er svakt på grunn av leukocytopeni.(2) 
I denne situasjonen er det spesielt viktig 
å hemme bakterieveksten ved hjelp av 
god munnhygiene. Enkelt sagt skal det 
færre munnhulebakterier til for at det 
oppstår en infeksjon når man er påvirket 
av sykdom og immunsuppressiv behand-
ling enn under normale forhold. Blir det 
vanskelig å pusse med en vanlig myk 
tannbørste, finnes det supermyke børster 
å få tak i på apotek, for eksempel TePe® 
special care. Vi har god erfaring med 
bruk av disse børstene til pasienter som 
har perioder med lave blodverdier, eller 
som har vonde slimhinnesår.

AVGJØRENDE HYGIENE
I tillegg til tannpuss med børste anbefales 
det også for disse pasientgruppene milde 
munnskyllevæsker, ekstra tilskudd av 
fluor og stimulering av salivproduksjo-
nen.

God munnhygiene er essensielt. 
Tannbørste er det enkleste og mest 
effektive redskapet til å rengjøre tenner 
og tunge.(3) Ved normale forhold er 
munnslimhinnene stort sett selvrensende 
på grunn av bevegelse av ansikts- og 
kjevemuskulaturen samt salivas stadige 
fukting og smøring av overflatene. Når 
det er mindre tunge- og muskelbevegelser 
samt mindre mengde, og ofte seigere 
saliva, øker opphopningen av plakk. Det 
krever at munnhygienen intensiveres. 
Pleiepersonell må ofte gå aktivt inn og 
utføre munnstell, slik at slimhinner 
blir renset i tillegg til tenner og tunge. I 
tillegg til tannbørste er låsbar pinsett og 
tupfere gode hjelpemidler. I perioder kan 
munnstell være vanskelig å gjennomføre 
på grunn av smerter eller kvalme. 
Skylling med en mild skyllevæske i 
en skyllesprøyte kan være lindrende 

LINDRING AV PROBLEMER I MUNNHULEN

Pasienter som behandles 
for kreft får ofte problemer 
med munnhule og 
tannhelse både i løpet av 
kreftbehandlingen og i tiden 
etter. De orale bivirkningene 
kan variere i omfang fra 
ubehag, til problemer 
som kan ha betydning 
for kreftbehandlingen og 
pasientens generelle helse. 
Men det fins tiltak som kan 
lindre plagene.
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samtidig som matrester og slim skylles 
ut. Prinsippet er at det er bedre å gjøre litt 
enn å unngå å gjøre noe.

BEHOV FOR FORSKNING
Valg av midler til rensing og smøring av 
munnhulen baserer seg i stor grad på em-
piri og med noe støtte i den litteraturen 
som foreligger. En grundig gjennomgang 
av tilgjengelig litteratur på området gir 
ikke grunnlag for å hevde at en spesi-
ell behandling er evidensbasert slik en 
gjerne skulle ønske. Det er altså behov for 
forskning på området.(4) Midlene som 
anbefales må ha en ønsket effekt samtidig 
som de ikke har påviselige negative effek-
ter i den konsentrasjonen de brukes.

Munnskyllevæsker til denne 
pasientgruppen bør ikke inneholde 
alkohol og sterke smakstilsetninger. 
Det vil irritere slimhinnene ytterligere, 
og tolereres dårlig av pasientene. 
Sterke løsninger av klorhexidin 
(2 %) er eksempel på dette selv 
om den antibakterielle effekten er 
veldokumentert.

ERFARINGER FRA BRUK
Mucositt kan oppleves forskjellig fra 
person til person. Smak og behag er som 
kjent også forskjellig. Derfor er vi stadig 
på jakt etter munnpleiemidler som virker 
lindrende ved såre og tørre slimhinner 
samtidig som smaken tolereres av flest 
mulige.

Hydrogenperoksidløsning 0,5 % (1 del 
hydrogenperoksid 3 % og 5 deler vann) er 
mild, og virker rensende og slimløsende.

Fysiologisk saltvann 0,9 % virker svakt 
rensende og slimløsende.

Andolex® munnskyllevæske 
inneholder benzydaminklorid. Har 
antiinflammatoriske og lokalanestetiske 
egenskaper.

Flux® dry mouth rinse lindrer 
munntørrhet. Egen klinisk erfaring viser 
at den også lindrer mucosittplager.

Glyserolblanding 17 % (1 del glyserol 85 

% og 4 deler vann) bevarer fuktighet og 
kan bidra til lindring av slimhinnesår.

Salivstimulerende og smørende sprayer 
produseres av flere fabrikanter og finnes 
på de fleste apotek. Det samme gjelder 
forskjellige typer geleer som kan gi fukt 
og lindring.

TYPER MUNNPLEIEMIDLER
Mange pasienter under behandling 
opplever såre og sprukne lepper. God 
leppepleie er en viktig del av munnstellet. 
Mange gode, pleiende kremer finnes på 
de fleste apotek. På Haukeland tannkli-
nikk har vi god erfaring med Toothette® 
mouth moisturizer til pasienter med 
strålebehandling mot leppene, men også 
til lepper som er såre av andre grunner.

Bruk av tannkrem kan være utfordrende 
fordi de fleste typer har for sterk 
smak for pasienter med mucositt og 
munntørrhet. I tillegg har forskning vist 
av et vanlig brukt såpestoff i tannkrem, 
sodiumlaurylsulfat (SLS), virker 
uttørrende på slimhinner.(5) Vi anbefaler 
derfor tannkrem med nøytralt såpestoff 
til pasienter med munntørrhet og andre 
slimhinneproblemer.

Eksempler på denne typen tannkrem er 
Zendium®, Salutem®, Sensodyne®.

Mucosittplager krever hyppige 
tiltak, men avpasses i forhold til 
alvorlighetsgrad av plagene. Det er 

1. Skår R, Løes IM, Thorsen L, 
Afnan S, Løes S. Cytostatika og oral 
helse. Nor Tannlegeforen Tidende 
2010;120(14):968-73
2. Maschmeyer G, Haas A. The epide-
miology and treatment of infections in 
cancer patients. International Journal 
Antimicrob Agents. 2008; 31(3):193-7.
3. Pearson LS, Hutton JL. A controlled 
trial to compare the ability of foam 
swabs and toothbrushes to remove 
dental plaque. Journal Advanced 
Nursing. 39(5):480-89.
4. Rubenstein EB, Peterson DE, Schu-
bert M, Keefe D, McGuire D, Epstein 
J, Elting LS, Fox PC, Cooksley C, Sonis 
ST .Clinical practice guidelines for the 
prevention and treatment of cancer 
therapy-induced oral and gastroin-
testinal mucositis. Cancer 2004;100(S 
9):2026-46.
5. Herlofson BB. Sodium lauryl 
sulfate: clinical and biological effects 
of a toothpaste detergent. Doktorav-
handling. Oslo: Department of Oral 
Surgery and Oral Medicine, Depart-
ment of Oral Biology, Dental Faculty, 
University of Oslo, 1996.

Referanser:

Slimhinnesår og munntørrhet under 
kjemoterapi..

Akuttreaksjoner under stråleterapi 
– mucositt og xerostomi. 

derfor fint om vi kan anbefale flere typer 
munnpleiemidler slik at pasientene kan 
variere i løpet av døgnet.
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Vil forsterket munnhygiene 
forebygge luftveisinfeksjoner 
hos eldre på sykehus og 
pleiehjem? Inkluderte studier 
evaluerte effekten av forsterket 
munnhygiene og hyppig bruk av 
profesjonell tannpleier hos eldre 
med luftveisinfeksjoner innlagt 
på sykehus eller på pleiehjem. 
Utfallsmål var luftveisinfeksjoner, 
pneumoni, og død forårsaket av 
pneumoni. 

METODE 
Det ble søkt etter studier i Medline, Cochrane 
Register of Controlled Trials, og National Health 
Service Economic Evaluation Database (til 
november 2007). Referanselister ble gjennomgått 
og det ble søkt etter randomiserte, kontrollerte 
studier publisert på engelsk, tysk, hollandsk eller 
nordiske språk mellom 1996 og 2007. Studier 
med pasienter på respirator eller sondeernæring 
ble ekskludert. Tre randomiserte forsøk (n=807) 
møtte inklusjonskriteriene. En placebokontrol-
lert studie var dobbelt blind. En annen crossover 

studie (n=46) med uklar randomisering ga 
ikke brukbare data. 

KOMMENTAR
Konsistent og grundig munnstell må tilbys 
alle eldre personer på sykehus eller pleiehjem 
som ikke er i stand til å ivareta dette selv. Det 
er økt interesse for effekten av munnhygiene 
og forebygging av pneumoni hos respirator-
pasienter (1). Selv om det virker intuitivt, er 
det mangel på forskning på dette aspektet av 
sykepleie i andre populasjoner, også de eldre. 

Denne oversikten av Sjögren og medar-
beidere er interessant fordi forfatterne er 
profesjonelle tannpleiere og forskere. Noen 
er ansatt i et svensk tannpleiefirma. Over-
sikten inkluderer studier publisert mellom 
1996 og 2006 fra ti forskjellige vitenskapelige 
tidsskrift og fra seks land; søket inkluderte 
studier på åtte språk. Selv om søket var 
omfattende er det mulig at ikke alle studier 
ble funnet, blant annet fordi søkeord spesi-
fikt relatert til sykepleie var utelatt, som for 
eksempel «munnstell». 

Oversikten er verdifull fordi den løfter 
fram behovet for mer forskning relatert til 
sykepleie og tverrfaglige tiltak i forhold til 
effekten av munnhygiene og forebygging 
av pneumoni, og muligheten for bedre 
livskvalitet. Likevel, tolkning av resultater er 
vanskelig på grunn av mangel på konsistens 
i definisjonen av «munnstell» (inkludert 
«profesjonell pleie»). Noen av de foreslåtte 
tiltak, som å skrubbe pharynx med povidone 
iodine og munnskylling med klorheksidin, 
synes ubehagelige og er kanskje ikke aksep-
table for alle pasienter. 

Implikasjon for praksis er at munnstell 
kan være en tidlig indikator på andre 
alvorlige helseproblemer. Hvis munnstell, 
som vanligvis er del av «basis og potensielt 
ikke-essensiell sykepleie» (1) tilbys rutine-

messig, er det mulig at også andre essensielle 
aspekter av pleie er optimale. Munnstell er 
ikke luksus, men en essensiell del av pleie. 
Behovet for mer forskning rundt tverrfaglige 
tilnærminger og barrierer mot å tilby et så 
viktig tiltak, er løftet fram i denne systema-
tiske oversikten. 

1. Berry AM, Davidson PM, Masters J, et 
al. Systematic literature review of oral hygi-
ene practices for intensive care patients 
receiving mechanical ventilation. Am J Crit 
Care 2007;16:552-62. 

Først publisert i “Sykepleien” 6.8.2009

Metaanalyse ble ikke utført på grunn av 
ulike tiltak og ulike utfallsmål i studiene. 
Konklusjon 
Forsterket munnhygiene forebygger 
luftveisinfeksjoner og død på grunn av 
pneumoni hos eldre på sykehus og på 
pleiehjem. 
Sammendrag: Sjögren P, Nilsson E, 
Forsell M, et al. A systematic review 
of the preventive effect of oral hygiene 
on pneumonia and respiratory tract 
infection in elderly people in hospital 
and nursing homes: effect estimates and 
methodological quality of randomi-
zed controlled trials. J Am Geriatr Soc 
2008;56:2124-30. 
Korrespondanse: Dr P Sjögren, Oral 
Care AB, Göteborg, Sweden; petteri.
sjogren@oralcare.se 
Finansiering: ingen ekstern finansiering. 

Hovedresultat 
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GOD MUNN- 
HYGIENE 
FOREBYGGER 
LUFTVEIS-
INFEKSJONER 
HOS ELDRE PÅ 
SYKEHUS OG 
PLEIEHJEM

Forsterket munnhygiene hos eldre på 
sykehjem forbygger luftveisinfeksjoner. 
(Foto: Shutterstock)
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Medikamentrelatert 
osteonekrose i kjevene
Del 2:  Skandinavisk kohort 

Tekst: Bente Brokstad Herlofson, Karen Marie 
Giltvedt, Sven Erik Nørholt, Cecilia Larsson Wexell, 
Vera Ehrenstein og Morten Schiødt
Dette er del 2 av en artikkel som sto i «Tannstikka 
1-2017». Først publisert i NTFs «Tidende» 10/2015. 
Gjengitt med tillatelse.

Osteonekrose i kjevene (ONJ) er en al-
vorlig bivirkning relatert til antiresorptiv 
behandling, og det har vist seg utfor-
drende å overvåke forekomsten av ONJ i 
Skandinavia.

Formålet med artikkelen er å beskrive 
etableringen av en skandinavisk ONJ 
kohortstudie hvor man ønsker å samle 
ONJ-tilfeller relatert til antiresorptiv 
behandling i Norge, Sverige og Danmark 
mellom 2011 og 2019. Utgangspunktet 
for studien var å understøtte en pågående 
overvåkningsstudie vedrørende 
sikkerheten ved bruk av denosumab 
(XGEVA®) og zoledronsyre (Zometa®) 
ved behandling av skjelettmetastaser 
hos kreftpasienter. Ved hjelp av 
den etablerte infrastrukturen fra 
denne sikkerhetsstudien, etableres 
en skandinavisk kohortstudie, som 
inkluderer alle ONJ-tilfeller relatert 
til antiresorptiv behandling i Norge, 
Sverige og Danmark. I disse tre 
landene finnes det rundt 200 oral- og 
kjevekirurgiske klinikker, enheter og 
avdelinger der håndtering og henvisning 
av ONJ-pasienter vil variere. I hvert 
land er det publisert en hjemmeside, 

etablert en nasjonal ONJ-database og 
datainnsamlingen er i gang.

Det forventes at en slik omfattende 
og systematisk innsamling av 
data om pasienter med ONJ fra et 
befolkningsgrunnlag på mer enn 20 
millioner mennesker over 5 år, vil 
kunne danne grunnlag for en rekke 
forskningsprosjekter og dermed bidra til 
en større forståelse og bedre håndtering 
av pasienter med denne utfordrende 
tilstand.

Osteonekrose i kjevene (Osteonecrosis 
of the Jaw - ONJ) kan være en alvorlig 
bivirkning ved antiresorptiv behandling 
(1 - 4). I epidemiologiske studier 
har det være vanskelig å identifisere 
ONJ hos pasienter som ikke inngår i 
kliniske studier, da det retrospektivt 
er problematisk å påvise pasientene ut 
fra diagnosekoder (5 - 7) samt at det 
ofte mangler en klinisk bekreftelse av 
diagnosen (8 - 9). Det mangler fortsatt 
kunnskap om epidemiologi, patogenese, 
risikofaktorer, behandling og prognose 
for ONJ (10 - 13). Det er derfor behov for 
å foreta en ensartet, populasjonsbasert, 
prospektiv og systematisk oppfølging av 
klinisk bekreftede ONJ-tilfeller. Dette vil 
bidra til økt kunnskap om tilstanden og 
til bedre håndtering av pasientene.

Denne artikkelen beskriver et 
internasjonalt tiltak for å etablere 
en skandinavisk ONJ-kohort med 
inklusjon av ONJ-tilfeller i Norge, 
Sverige og Danmark i perioden 2011 

til 2019. Bruken av data skal omfatte 
klinisk forskning, overvåkning og 
legemiddelsikkerhet.

OSTEONEKROSE I KJEVENE: DEFINISJON, 
EPIDEMIOLOGI OG RISIKOFAKTORER
ONJ er en klinisk diagnose som defineres 
ved forekomst av eksponert kjeveben 
i mer enn 8 uker hos en pasient som 
behandles eller er behandlet med 
legemidler mot benresorpsjon eller med 
antiangione preparater og som ikke 
har fått strålebehandling mot hode-
halsområdet (14). Alvorlighetsgraden 
inndeles i stadier fra 0 - 3. Opprinnelig 

HOVEDBUDSKAP
•  Osteonekrose i kjevene (ONJ) kan 

opptre som følge av antiresorptiv 
behandling av pasienter med 
kreft og skjelettmetastaser eller 
osteoporose.

•  Det er stadig mange uavklarte 
spørsmål om tilstanden og en 
systematisk innsamling av ONJ data 
er derfor viktig.

•  Artikkelen beskriver etablering av et 
skandinavisk forskningssamarbeid 
med ensartet innsamling av ONJ-
data i Norge, Sverige og Danmark 
med en befolkningspopulasjon på 
20 millioner.

•  Målet er økt kunnskap om ONJ 
slik at pasienter på antiresorptiv 
behandling kan ivaretas best mulig i 
årene fremover.
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var kun stadie 1 - 3 beskrevet (14) 
og stadium 0 er tilføyet senere for å 
beskrive en tilstand med uspesifikke 
symptomer uten eksponert ben (15). 
Terminologien endres gradvis som 
et uttrykk for en større forståelse av 
sykdomsbildet som for eksempel tilfeller 
uten eksponert ben («non-exposed 
ONJ») (16 - 18) som utgjør opp mot 
29 - 45 % i noen studier (17,19). Da 
variantene uten synlig ben også kan ha 
varierende alvorlighetsgrad, anvendes nå 
en angivelse av stadium, og hvorvidt det 
er eksponert ben eller ikke (18,20). ONJ 
er primært forbundet med antiresorptiv 
behandling med bisfosfonater (21) og 
denosumab (22). Disse medikamentene 
hemmer osteoklastfunksjonen og brukes 
i behandlingen av tumor-assosiert 
bensykdom (23,24), postmenopausal 
osteoporose (25), Pagets sykdom (26) 
og hyperkalsemi (27). Videre har 
man funnet at ONJ også kan være en 
bivirkning ved kreftbehandling med 
sunitinib (proteinkinasehemmer) (28,29) 
og bevacizumab (angiogenesehemmer)
(30,31). Risikoen for å utvikle ONJ 
øker med kumulativ dose og varighet 
av behandlingen (32,33). Den estimerte 
risiko for osteoporosepasienter 
varierer fra 0,01 - 0,4 % (8,9,33) og for 
kreftpasienter mellom 0,2 % og 20 % (33 
- 36). De store variasjonene kan tilskrives 
forskjeller i kriterier og at ikke alle er 
klinisk verifiserte ONJ-tilfeller. Risikoen 
for ONJ avhenger spesielt av type 
medikament (større ved nitrogenholdige 
enn ved ikke-nitrogenholdige 
bisfosfonater) og dose (33). Risikoen 
er størst ved bruk av høye doser 
antiresorptiva, som gis til kreftpasienter 
og mindre ved lav dose, som gis til 
osteoporosepasienter. Varigheten av 
behandlingen er også en betydelig 
risikofaktor, uansett administrert dose, jo 
lenger behandlingstid desto høyere risiko 
(33). Andre risikofaktorer, som ennå 

Fig. 1. Fordeling og antall oral-og kjevekirurgiske avdelinger, enheter og klinikker i Norge, Sverige og 
Danmark. (Rød) Tann-, munn- og kjevekirurgiske avdelinger (Danmark og Sverige) 
Oral-og kjevekirurgiske avdelinger/enheter (Norge)
(Blå) Private klinikker med oral kirurgi og oral medisin (Norge)
(Grønn) Sykehusavdelinger for sykehusodontologi/oral medisin (Sverige)
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ikke er helt avklaret omfatter høy alder, 
kortikosteroidbehandling, kjemoterapi og 
dårlig oral helse (35,37,38).

EKSISTERENDE RAPPORTERING AV ONJ I 
NORGE, DANMARK OG SVERIGE
Overvåkning av ONJ i Skandinavia har 
hittil kun funnet sted via innrapportering 
til offentlige institusjoner som tar imot 
og registrerer legemiddelbivirkninger (i 
Norge: www.relis.no). Hvis helsepersonell 
ikke melder inn bivirkninger deriblant 
ONJ, vil dette føre til underrapportering 
av tilstanden, noe det er sterke indika-
sjoner på i alle tre land (39,40). Som 
eksempel hadde Danmark 95 rapporterte 
tilfeller den 18. november 2013, men 
en telefonrunde til alle kjevekirurgiske 
avdelinger anga over 300 ONJ-tilfeller. 
(Upubliserte data, Danmark.)

METODER
Den skandinaviske ONJ kohorten ble 
etablert for å sikre gjennomførelsen av 
en post-autorisasjonssikkerhetsstudie 
(PASS) av et nytt antiresorptivt medi-
kament, denosumab (XGEVA®), dosert 
120mg hver 4. uke, i Norge, Sverige og 
Danmark med klinisk bekreftede ONJ 
som primær sikkerhetsparameter. Stu-
dien omfatter tre behandlingsgrupper; 
1) denosumab som første behandling, 
2) zoledronsyre (Zometa®) som første 
behandling og 3) skifte fra zoledronsyre 
til denosumab. Da det ikke kunne oppnås 
pålitelige tall fra diagnosesøk (5,7) eller 
innrapportering av ONJ som bivirkning, 
ble det nødvendig å identifisere ONJ-
pasienter ved deres kontakt med behand-
lende oral-/kjevekirurg og tannlege. God 
kontakt med behandlerne sikrer best 
mulig registrering av ONJ i sikkerhets-
studien. Hvert land har etablert egen 
nasjonal forskningsdatabase for lagring 
av ONJ-data som så kan slås sammen 
med de andres til en skandinavisk ONJ-
kohort. På lengre sikt strekker formålet 
seg utover å samle data til en enkelt 
studie, idet visjonen er at kohorten kan 
bli et forskningsverktøy for å identifisere 

risikofaktorer, behandlingsresultater og 
prognose for ONJ. Målet med en skan-
dinavisk ONJ kohort er derfor å kunne 
muliggjøre en evidensbasert praksis for 
best mulig håndtering av ONJ-pasienter i 
Skandinavia og i verden forøvrig.

ORGANISERING
Den beskrevne sikkerhetsstudien over 
ivaretas av Klinisk Epidemiologisk 
avdeling, Aarhus Universitet, Danmark, 
i samarbeid med Kreftregisteret i Norge, 
og Karolinska Universitetssykehus i 
Stockholm, Sverige. I forbindelse med 
studien er det etablert et ONJ-forsknings-
team bestående av oral-/kjevekirurger 
med spesiell interesse for ONJ. Teamet 
som består av tre landskoordinatorer og 
en overordnet skandinavisk koordinator 
(alle medforfattere av denne artikke-
len: BBH, CLW, SEN, MS.) har etablert 
nettverk via eksisterende nasjonale og 
skandinaviske oral- og kjevekirurgiske 
foreninger for å sikre best mulig grunnlag 
for å få alle relevante pasienter registrert 
i kohorten.

SKANDINAVISKE FORHOLD: POPULASJON 
OG HELSEVESEN
Norge, Sverige og Danmark har 
en samlet befolkning på over 20 
millioner mennesker. Henvisnings- og 
behandlingsmønstre for ONJ er til en 
viss grad bestemt av geografi. I Danmark 
er behandlingen sentralisert til seks 
kjevekirurgiske sykehusavdelinger, 

mens Norge og Sverige er karakterisert 
av en større andel lokale og ikke-
sykehusbaserte klinikker pga. landenes 
store geografiske utstrekning.

I hvert enkelt land er det foretatt en 
gjennomgang av klinikker, avdelinger 
og enheter som ivaretar diagnostikk og 
behandling av ONJ, og det er etablert 
kontakt med disse for registrering av 
pasienter.

Den geografiske fordeling av avdelinger, 
enheter og klinikker er illustrert i figur 1.

 
NORGE
I Norge er det 18 universitets - og 
sykehusbaserte avdelinger/enheter for 
oral- og kjevekirurgi. De fleste oralki-
rurger i Norge jobber i privat praksis og 
noen av dem igjen betjener flere enn en 
klinikk. Disse kirurgene diagnostiserer og 
behandler også pasienter med ONJ og er 
derfor kontaktet med ønske om samar-
beid og hjelp til rapportering av ONJ-
tilfeller. Denne fremgangsmåten er svært 
viktig for prosjektet i Norge, da ONJ-
tilfeller som behandles i private klinik-
ker ikke blir rapportert til det nasjonale 
pasientregisteret NPR, noe som vanske-
liggjør identifiseringen av pasientene på 
annen måte. I forbindelse med studien er 
det opprettet en nettside www.onj.no der 
man kan innrapportere potensielle ONJ-
tilfeller, og i tillegg finnes der informasjon 
om studien samt til enhver tid gjeldende 
retningslinjer for håndtering av pasienter 
på antiresorptiv behandling.

DIAGNOSE ANTALL ( %)
Kreft  88 (48,9) 
Brystkreft med skjelettmetastaser 34 (18,9)
Prostatakreft med skjelettmetastaser 36(20,0)
Andre krefttyper med skjelettmetastaser 6 (3,3)
Multipelt myelom 6 (3,3)
Ukjent kreftdiagnose 6 (3,3
Osteoporose (primær)  92 (51,1) 
Totalt  180 

Tabell 1. Oversikt over fordeling av sykdomsindikasjon for antiresorptiv behandling blant 180 
pasienter med osteonekrose i kjevene, fra den norske ONJ-kohorten (april 2015).

NORWAY GRAND PRIX 
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FAGARTIKKEL

Blek dine tenner 
trygt og sikkert
Kjøp 1 Opalescence 100 ml tannkrem  
og få med gratis 4 x 1,2 ml Opalescence  
blekemiddel, 1 x Opalescence GO ok/uk  
og 1 x SMILE tannbørste.

Opalescence tannkrem
Når du bruker Opalescence tannkrem forsvinner 
fargepigmenter fra tennene sammen med  
bakterier og plakk, og det blir ingen riper der 
nye bakterier og misfarginger får feste.

 

Benytt sjansen til å prøve det nye blekematerialet!

White Dental Beauty NOVON 5 % Mild
NOVON gjør at materialet akselererer og gir en blekebehandling som er trygg, effektiv og  
skånsom mot tennene. 
5 % Mild er ypperlig for pasienter som lett opplever ising og er ekstra følsomme. Brukes i skinne 
2–4 timer daglig.

S P Ø R  O S S
O M  T A N N B L E K I N G

I  M E R  E N N  2 7  Å R  H A R  V I  M A R K E D S F Ø R T  O G  H O L D T  K U R S  O M  B L E K E B E H A N D L I N G  I  N O R G E

NOD_Annonse_Tannstikka_4-2016.indd   1 23.08.16   14.22

Vi sees i Hamar!
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SYKEHUSTANNPLEIE

For Sverige og Danmark er det etablert 
arbeidsgang som tar hensyn til særlige 
forhold som gjør seg gjeldende i deres 
land. 

PASIENTFLYT OG DATAINNSAMLING TIL 
NASJONALE ONJ-DATABASER
Oral- og kjevekirurger på avdelinger og 
klinikker i de tre landene er invitert til å 
bidra til ONJ-forskningsdatabasen, og om 
mulig utpeke en kontaktperson. Prosedyrene 
for datainnsamling varierer mellom landene 
og klinikkene som følge av forskjeller i 
organisering av oral- og kjevekirurger. 
Data kan enten lokalt tastes inn online 
via hjemmeside (Sverige, Danmark) eller 
sentralt fra utfylt skjema (Norge, Danmark). 
Registrering av data vedrørende ONJ 
er relativt omfattende med omkring 60 
variabler for beskrivelse av karakteristika for 
medikasjon- og sykdomsforløp, allmenne 
og spesifikke kliniske funn, røntgen, 
behandlingsresultat og oppfølging. 

KOMMUNIKASJON
I arbeidet med å etablere 
forskningsdatabasene ble det utarbeidet 
informasjonsmateriale, og informasjon 
om prosjektet er presentert på årsmøter 
i de nasjonale oral-og kjevekirurgiske 
foreningene i 2012, 2013 og 2014, på 
kongressen i 2013 til den Skandinaviske 
forening for kjevekirurgi (SFOMK), 
og på møter med relevante medisinske 
spesialister. I Norge har vi kontaktet 
universitets - og sykehusavdelinger/
enheter innen oral- og kjevekirurgi 
samt så langt det har latt seg gjøre alle 
oral-/kjevekirurger i privatpraksis med 
informasjon om studien og dens norske 
hjemmeside www.onj.no der de kan 
innrapportere nye tilfeller av ONJ.

DATABESKYTTELSE
Vedlikehold av forskningsdatabasene 
hos vertsinstitusjonene (i Norge; Det 
odontologiske fakultet, Universitetet i 
Oslo) skjer i overenstemmelse med hvert 
lands lovgivning om databeskyttelse og 
godkjennelse. Kohortstudien i Norge er 

godkjent av REK (Regional Etisk Komite) 
med fritak fra taushetsplikt og samtykke. 
Dog vil noen av kohortpasienter, som 
ikke hører til sikkerhetsstudien vil få 
tilsendt et orienteringsskriv. I Sverige 
og Danmark er det godkjennelse hos 
tilsvarende myndigheter.

DISKUSJON
Det skandinaviske samarbeidet om en 
osteonekrosekohort nyter godt av en 
pågående sikkerhetsstudie av denosumab, 
ved å dele nødvendig infrastruktur for 
registrering av pasienter med ONJ. Vi 
forventer at de nasjonale ONJ-databasene 
vil fange opp så mange ONJ-tilfeller som 
mulig relatert til antiresorptiv behandling i 
studieperioden. Ved ensartet kontinuerlig 
datainnsamling i de tre landene sikres 
kontinuerlig oppdatering av informasjon 
om klinisk forløp, risikofaktorer og effekt 
av ulike behandlingsstrategier. Dessuten 
styrkes samarbeidet mellom oral- og 
kjevekirurger og klinikker, både i de 
enkelte land og på tvers av grensene noe 
som kan føre til bedre og mer effektiv 
innsamling og utveksling av kunnskap, og 
dermed bedre pasientbehandling.

En viktig utfordring for å sikre best mulig 
håndtering av disse pasientene, er å sikre 
en kontinuerlig oppdatering av kunnskap 
blant helsepersonell som kommer i 
kontakt med ONJ og som er involvert i 
behandlingen. Derfor er kommunikasjon 
mellom oral- og kjevekirurger på 
avdelinger og klinikker, som håndterer 
ONJ pasienter, og onkologer, hematologer, 
urologer, endokrinologer og ikke minst 
praktiserende tannleger av stor betydning 
for at vi skal kunne forebygge og tidlig 
oppdage forekomst av ONJ.

Oral- og kjevekirurger har derfor et 
betydelig ansvar for å være oppdatert på 
nye antiresorptive preparater og andre 
legemidler som kan føre til utvikling 
av ONJ samt på retningslinjer for 
forebyggelse, diagnostikk og behandling av 
ONJ. De bør være ajourført med siste nytt 
og være med på å gjøre denne kunnskapen 
tilgjengelig også for annet helsepersonell,

KONKLUSJON
Vi har etablert et skandinavisk samarbeid 
for å muliggjøre identifisering av individer 
med klinisk verifisert ONJ relatert til 
antiresorptiv behandling for inklusjon i en 
skandinavisk kohortstudie. Vi forventer 
at det kan oppnås forskningsresultater 
som kan bidra til en bedre forståelse av 
denne tilstanden og i siste instans være 
til gavn i behandlingen av pasienter med 
ONJ. Prosjektet vil øke oppmerksomheten 
blant helsepersonell med henblikk på 
ONJ-risikofaktorer og kan således være til 
hjelp for å unngå underdiagnostisering og 
underbehandling.

Da det er snakk om en tilstand som kan 
være forbundet med betydelig smerte og 
ubehag, er det viktig å fylle kunnskapshull 
vedrørende dens behandling og prognose. 
Forutsigbar organisering av helsevesenet 
i de tre skandinaviske landene, en relativt 
sentralisert behandling av ONJ, veletablert 
kommunikasjon mellom behandlere 
og mulighet for langtidsoppfølging er 
ideelle forutsetninger for å kunne etablere 
en infrastruktur som beskrevet i denne 
artikkelen.

TAKK
Følgende takkes for verdifull innsats: 
Forskningsassistent, tannlege Eivind 
Igland, Avdeling for oral kirurgi og oral 
medisin, Institutt for klinisk odontologi, 
Det odontologiske fakultet, Universitetet 
i Oslo, Norge

Alle oral- og kjevekirurger i Norge, 
Sverige og Danmark som hittil og 
fremover rapporterer og bidrar til dette 
skandinaviske forskningssamarbeidet 
som forhåpentligvis vil være av stor 
betydning for våre felles pasienter.

Referansen finnes i sin helhet på  http://
www.tannlegetidende.no/i/2015/10/
d2e1730
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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.

C
H

N
O

R
/C

H
S

E
N

O
/0

03
1/

16
 -

 1
2/

20
16



26

SYKEHUSTANNPLEIE

Utdrag av innlegget statssekretær Lisbeth Nor-
mann (bildet) holdt på Norsk Tannpleierforening 
fagkonferanse 2015

Tannpleierne er en ressurs og samar-
beidspart i det generelle helsefrem-
mende og sykdomsforebyggende arbeid. 
Regjeringens politiske plattform har flere 
«viljeserklæringer» som også angår tann-
pleierne og deres virksomhet:
•  Pasientene og deres behov må settes 

i sentrum for utvikling og endring av 
helsetjenesten

•  Regjeringen vil bygge sin politikk på 
respekten for kunnskap. En sterkere 
satsing på kunnskap og kompetanse vil 
styrke velferdsordningene

•  Regjeringen vil løfte de som sitter 
nederst ved bordet i helsetjenesten; 
rusavhengige og personer med psykiske 
lidelser

•  Våre eldre og pleietrengende fortjener et 
bedre tilbud

•  Regjeringen vil styrke det forebyggende 
helsearbeidet – psykisk helse skal inklu-
deres som en likeverdig del av folkehel-
searbeidet

Vi har under oppbygging en forsøksord-
ning med det vi kaller sykehusodonto-
logi  ved fem av de største sykehusene 
i Norge. Jeg vet at ved noen av disse 
sykehusene er det også ansatt tannplei-

ere. Denne forsøksordningen er i ferd 
med å bli en kjempesuksess. Gjennom 
en organisatorisk integrering av ansatte 
tannpleiere og tannleger i sykehusav-
delinger, etableres det rutiner for at 
sykepleiere og leger også skal ivareta 
munnhelseperspektivet i sine utredninger 
og behandlinger.
•  På kreftavdelinger blir ikke utrednings- 

og diagnosefasen avsluttet før pasienten 
også har fått en munnhelseundersøkelse 
av tannhelsepersonell

•  Det samme på hjerte- kar-avdeling
•  Og ikke minst på barneavdelingene

En organisatorisk integrering innebærer 
også at de sykehusansatte tannpleiere kan 
drive systematisk opplæring av sykeplei-
ere, fagarbeidere og andre personellgrup-
per i nødvendigheten av gode rutiner for 
munnstell, ernæring og kosthold – dette 
er jo dere gode på!
Den samme tenkningen ligger til grunn 
for integreringen av tannhelse med øvrig 
helse på kommunalt nivå:
•  Vi ser for oss at alle relevante bestem-

melser som i dag er regulert i tann-
helsetjenesteloven, tas inn i helse- og 
omsorgsloven der de hører hjemme 
– dermed blir tannhelse lovmessig ikke 
lenger ansett som en «særtjeneste» 
– den vil være en del av den samlede 
kommunale helse- og omsorgstjeneste

•  Så må vi antagelig regulere rettighetene 
i pasientrettighetsloven, slik alle andre 
rettigheter til helsehjelp er regulert

BEHOV FOR ØKT KOMPETANSE
•  Vi skal lage en handlingsplan for rekrut-

tering og kompetanseheving i hele den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten

•  Vi vil utrede om det skal etableres nye 
brede kliniske videreutdanninger på 
mastergradsnivå

•  Her skjønner jeg at Tannpleierfore-
ningen allerede er godt i gang med et 
utviklingsarbeid finansiert gjennom 
tilskuddsmidler fra statsbudsjettet:

•  Etablering av en 60 vekttalls videreut-
danning for tannpleiere i Vestfold, som 
kan tas som en deltidsutdanning over 2 
år mens man fortsatt er i jobb.

•  Videreutdanningen skal inneholde både 
odontologiske fag - jeg regner med at 
diagnostikk og behandling av periodon-
titt blir sentralt her – det er et tema her 
i dag etter meg - videreutdanning innen 
helsefremmende og sykdomsforebyg-
gende er andre tema

•  Det jeg også synes er bra med denne 
utdanningen, er at den kan bygges på 
videre til en masterutdanning i folke-
helsearbeid, ved et av de tverrfaglige 
masterutdanningene som er etablert ved 
høyskoler eller universitet

KUNNSKAPSUTVIKLING OG FORSKNING
Som enkelte av dere antagelig er kjent 
med har vi fått utført en kartlegging av 
forskningen som foregår på tannhelsefel-
tet i Norge. Rapporten kom i desember 
2014, og dere finner den på hjemmesiden 
til NIFU – www.nifu.no og på www.regje-
ringen.no. Rapporten viser at forskningen 
på tannhelsefeltet, målt etter antall publi-
kasjoner fra universiteter og høyskoler, 
fra NIOM, institutter og andre, er lavere 
enn tilsvarende i de andre nordiske land, 
sammenliknet med innbyggertall.  Det 
er også forholdsmessig mange færre 
tannpleiere og tannleger som går inn i 
forskningsverdenen, sammenliknet med 
andre helsepersonellgrupper, og særskilt 
legene. Dette skyldes nok at forskning 
innenfor tannhelsefeltet i hovedsak hit-
til har vært avgrenset til forskning ved 
utdanningsinstitusjonene for tannleger. I 
tillegg noe ved NIOM og TAKO-senteret.
HOD har et sektoransvar for forskning, 
dvs at vi må sørge for at det foregår nød-
vendig forskning på alle aktuelle temaer 
innenfor tannhelsefeltet, og særskilt på de 
områder som universitetene ikke dekker.

Tannpleieren som ressurs og 
samarbeidspart i helsetjenesten
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UTVIKLET TIL PASIENTER MED 
TANNKJØTTPROBLEMER

Zendium hjelper til med å bekjempe årsakene til 
inflammasjon og blødning relatert til tannkjøtt-
problemer.
Zendium er inspirerert av spyttet og inneholder 
enzymer og proteiner - herunder lactoferrin, som 
hjelper til med å beskytte tannkjøttet ved å styrke 
munnens naturlige forsvar. 
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FAGLIG

Lokalledersamling 2017
Årets lokalledersamling ble avviklet på Losby gods i Akershus 
8. og 9. mars. Lokalledere fra hele landet møttes for å dis-
kutere, utveksle erfaringer og bli orientert om ulike tema sam-
men med ledelse og administrasjon i NTpF.

Tekst og foto: Anne L. Buvik

Den årlige ledersamling er et viktig «lim» i organisasjonen, det er 
viktig å bli kjent og få ideer og inspirasjon til å drive organisasjonen 
på lokalplan. Alle avdelingsledere fikk anledning til å presentere sin 
lokale handlingsplan, samtidig som man jobbet med overordnede 
problemstillinger som visjon for foreningen og hvordan markedsføre 
tannpleierprofesjonen. 

NTpFs fylkesledere samt medlemmer av styret samlet foran Losby Gods til årets ledersamling.

Ruth Grund (Ap) 
fra Helse- og om-
sorgskomiteen på 
Stortinget var klar 
på at hennes parti 
er motstandere av å 
overføre tann- 
helsetjenestene til 
kommunene.
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LOVTE REVERSERING
Et av høydepunktene og noe som ble 
møtt med forventning, var besøk av 
stortingsrepresentant Ruth Grung fra 
Arbeiderpartiet. Hun er valgt fra Hordaland, 
og sitter i Helse- og omsorgskomiteen på 
Stortinget, hvor hun for blant annet 
har ansvar for tannhelse, 
kommunehelse og 
utdanning. Tema for 
hennes innlegg 
var naturlig nok 
vedtaket om å gi 
kommunene ansvar 
for tannhelse-
tjenesten, et vedtak 
NTpF er sterkt 
kritiske til.

Grung la ikke 
skjul på at Ap er sterkt 
uenige i den beslutningen, 
og hun lovte sågar at den 
ville bli gjort om dersom det blir 
regjeringsskifte til høsten. Hun uttrykte 
forundring over vedtaket, og var usikkert på 
flertallets motivasjon.

– Det kan være at regjeringspartiene 
har vært ute etter «lokkemidler» for å få 
kommuner til å slå seg sammen, og at de 
har lett etter oppgaver som kan overflyttes. 
Kommunene har blitt forespeilet flere og 
nye oppgaver ved en sammenslåing, påpekte 
Grung. 

Hun mente det ikke finnes noen 
grunn til å endre organiseringen av 
tannhelsetjenesten, og at dagens modell har 
vært en suksesshistorie. Tannhelsen har vært 
i jevn bedring siden tannhelsetjenesten ble 
lagt under fylkene for 33 år siden.

EN SUKSESSHISTORIE
– Driften av tjenesten har blitt mer 
kostnadseffektiv, tilgjengeligheten har 
økt, og det har blitt lettere å rekruttere 
fagfolk, understreket Grung. Hun var 
klar på at Arbeiderpartiet ikke støtter 
omorganiseringen.

- Planen er jo at omorganiseringen 
først skal skje i 2020, og foreløpig er ikke 
prosessen kommet langt, den er knapt 

startet. Så det blir ikke noen 
stor snuoperasjon, sa Grung.

Hun understreket også at 
tannhelsemodellen i Norge er en suksess 
også når den ses i et bredere perspektiv 
enn det rent tannhelsefaglige.

– Et eksempel er varsling om 
overgrep og vold i nære relasjoner. 
Tannhelsetjenesten sender inn ca. 
fem tusen slike varslinger i året, ut 
fra størrelsen mer enn noen annen 
helseprofesjon, sa Grung.

Stortingsrepresentanten tok seg også tid 
til å ta imot spørsmål og lytte til innspill 
fra lokallederne, og det var mange som 
hadde noe på hjertet. 

FLERE GODE INNLEGG
NTpFs leder Hilde Aga uttrykte 
tilfredshet med at Ruth Grung og 
Arbeiderpartiet støtter NTpFs syn på 
omorganiseringen av tannhelsetjenesten. 
Hun tok også opp utelatelsen av 
tannpleierne som kjernekompetanse 
i primærhelsemeldingen, og Aga 
uttrykte stor frustrasjon med de 
motstridende signaler regjeringen 
sender til tannpleierne. Regjeringen 

ønsker å prioritere helsefremming og 
samhandling, men ser ikke tannpleierens 
funksjon i høringsnotatet.

Selv om Ruth Grungs innlegg nok 
var det som skapte størst aktivitet og 
debatt blant lokallagslederne, inneholdt 
samlingen også en rekke andre 
engasjerende innlegg. Regionsleder John 
Hybertsen i Delta ledet an i en diskusjon 
og workshop omkring prinsipp-
programmet, hvordan medlemmene kan 
påvirke NTpFs utvikling og politiske 
arbeid. Et gruppearbeid resulterte i flere 
konkrete, velformulerte innspill til det 
fremtidige prinsipprogrammet.

Journalist Merete Vonen i Delta holdt 
i år som i fjor et innlegg om visjoner 
for tannpleierprofesjonen. Det var 
gruppearbeid omkring ulike forslag til 
både visjon og slagord for yrkesgruppen. 
Gruppearbeidet resulterte i gode innspill 
til styret.  

Resten av samlingen ble brukt til 
presentasjon av handlingsplaner, 
orientering om ulike saker i 
lokalavdelingene som kan ha allmenn 
interesse, og informasjon fra styret og 
administrasjonen.

T.v. Fylkesledere i engasjerte diskusjoner. Fra venstre Amanda Sahn-
oun, Kristin Holtan Saga, Svanhild Botnen.

Hilde Aga lytter konsentrert 
til foreleseren.
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Av Jan Ingve Helvig, daglig leder TkS

TkS tar sitt mandat om å bidra til 
etterutdanning for tannhelsepersonell 
på alvor og valgte tannpleiere til sitt 
pilotprosjekt. Vi ønsket å tilby et 
læringsprogram med god effekt og 
som var modulbasert. Det ble lagt 

FAGLIG

opp til refleksjon og samarbeid om 
oppgaveløsning i og mellom modulene. 
Gruppeoppgaver ble fordelt på første 
samling. Formidling av besvarelsene 
dannet avslutning på selve programmet. 
Tema som ble undervist var begynnende 
anamneseopptak og kurs i klinisk 
fotografering, slimhinneforandringer og 
respektive odontologiske disipliner. Faget 
periodonti la beslag på en av til sammen 
tre moduler.

Kursdeltakerne hadde relativt lange 
dager hvor felles måltid og pauser 
ble særlig viktige. Vi på TkS hadde 
forventninger til at deltakerne gjennom 
slikt kurs med opplegg for samhandling 
skulle bidra til at kolleger ville kunne 
bygge nye og for enkelte også dypere 
relasjoner. Det sies det at vi lyktes med. 

Nytt tilbud til tannpleiere
Deltakerne har tatt oppgaven som 
pilotkull på alvor. Saklige og konstruktive 
evalueringssvar gjennom hele kurset 
bidrar til at den form som videre legges 
vil komme nye deltakere til gode. Den 
generelle tilbakemeldingen er også svært 
god, noe vi tror vil bli lagt merke til også 
gjennom de sannhetsvitner våre deltakere 
fra Aust-Agder representerer.

Kursbevis på kursinnhold 
forhåndsgodkjent av Norsk 
Tannpleierforening og festmiddag 
som avsluttende seremoni hørte med. 
Mest naturlig nå vil være å åpne for 
kursdeltakere blant tannpleiere i Vest-
Agder. Deretter åpner TkS for påmelding 
fra interesserte fra andre fylker og 
regioner. Om vi ses i Arendal eller på 
andre lokalisasjoner, finner vi ut sammen. 

Et konstruktivt samarbeid 
mellom lokale tannpleiere i 
Aust-Agder og Tannhelsens 
kompetansesenter Sør har 
ført til nytt etterutdanningstil-
bud for yrkesgruppen.

Relasjonsbygging mellom tannpleiere med felles måltider var en viktig del av kurset.
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8 spørsmål om din tannpleierhverdag
Janne K. A. Schanche, tannpleier ved Hundvåg 
Tannklinikk og folkehelsekoordinator i Stavanger 
Tannhelsedistrikt

1  Fortell kort om deg selv om din  
bakgrunn som tannpleier. 
Jeg er 53 år gammel, er opprinnelig fra 
Nærbø på Jæren, bor nå i Stavanger og har 
jobbet i Stavanger i 29 år. Jeg ble utdannet 
i Oslo i 1986 etter å ha vært tannhelsese-
kretær først og jobbet som det i to år. Etter 
utdannelsen har jeg arbeidet i tannhelse-
tjenesten i Rogaland. I en periode jobbet 
jeg kun administrativt, men jeg savnet 
pasientene og gikk tilbake for å jobbe 
klinisk. Jeg har også undervist ett år på 
tannhelsesekretærutdannelsen på videre-
gående. Nå er jeg tannpleier ved Hundvåg 
Tannklinikk, men jeg er også ansatt i 20 
prosents stilling som folkehelsekoordina-
tor i Stavanger Tannhelsedistrikt. 

2  Hvordan er fagmiljøet for tannpleierne 
i din landsdel og i ditt nærmiljø?
De som sitter i styret i lokal foreningen 
jobber aktivt for å gi gode tilbud og få 
opp aktiviteten, men oppslutningen fra 
medlemmene er ikke den beste. Jeg skulle 
ønske flere møtte opp og engasjerte seg. 
Det er faglig kurs en gang i året, et veldig 
bra tilbud. De første årene jeg jobbet som 
tannpleier var det mye større engasjement 
i lokalforeningen, men dette tror jeg ikke 
er spesielt for tannpleiere men heller en 
trend i dagens samfunn. For meg er det 
helt naturlig å være organisert, men slik er 
det tydeligvis ikke for alle. I Rogaland får 
vi tannpleiere delta på relevante kurs i regi 
av tannlegeforeningen, og som folkehel-
sekoordinator får jeg også delta på en del 
folkehelsekonferanser.

3  Hvilket kompetansebehov ser du for 
deg at tannpleierne trenger i fremtiden?
I tillegg til grunnutdannelsen ser jeg for 
meg at de trenger mer spesialisering innen 

ulike fag. Blant de viktigste tror jeg blir 
tannpleie på sykehjem, et stort arbeids-
område i fremtiden. Jeg ser også for meg 
at stadig flere tannpleiere vil få oppgaver 
i forbindelse med TOO-team (tortur, 
overgrep og odontofobi). Det har vært ulik 
praksis rundt om i landet i hvilken grad 
tannpleierne har vært inne i TOO-team-
ene, men jeg mener vi har spesialkom-
petanse som er svært viktig og som bør 
trekkes fram og brukes i større grad.

4  Hva er viktig i veiledningssituasjoner 
med pasienten?
God dialog er det aller viktigste. Det er 
nok fortsatt en tendens til å bruke for mye 
pekefinger. Hva er viktig for pasienten, hva 
synes de er problemet, hva slags forslag til 
løsning har de? Hos barn er gjerne vurde-
ringsevnen noe mer begrenset, men de er 
i hvert fall klare på at de ikke vil ha hull i 
tennene! Vi bør vinkle mot det pasienten 
er opptatt av, og ta det derfra.

5  Hvilke roller/samarbeidssituasjoner 
bør tannpleierne gå inn i fremover?
Folkehelsearbeidet blir veldig viktig i frem-
tiden. Vi må inn på flest mulig arenaer, 
sykehjem har jeg allerede nevnt, men også 
arenaer som skoler, fritid, idrett, nærmiljø, 
barnevern, sykehus. Vi må se alt i en hel-
het; munnhelse dreier seg ikke bare om et 
lite, isolert område.

6  Er samarbeidet mellom ulike grupper 
i helsetjenesten godt nok, og hva kan 
eventuelt forbedres?
Vi trenger enda mer og tettere samarbeid. 
Utgangspunktet kan være bra, det trenger 
ikke være et dårlig utgangspunkt for å 
forbedres ytterligere. Vi er utdannet også 
til å jobbe helsefremmende. For meg er det 

naturlig at tannpleierne har nær kontakt 
blant annet med helsestasjonen, helsesøs-
tre og legene som jobber på helsestasjoner. 
At vi skal ha direkte kontakt med fastle-
gene, tror jeg blir for omfattende.

7  Hva bør endres/forbedres i tannhelse-
tjenesten spesifikt?
Jeg tror vi bruker for mye tid på de friske. 
Det er viktig å bruke mest tid på de som 
trenger oss mest, både enkelte pasienter og 
grupper av befolkningen. For meg blir det 
viktigere å heie på dem som klarer seg selv 
og bruke mer tid på dem som trenger oss 
mest. Alle bør settes i stand til å ta vare på 
egen tannhelse og helse, og forstå hva de 
har å vinne på dette, «What’s in it for me?».

8  Hva bør tannpleierne gjøre for å spre 
informasjon og kunnskap om yrkesgrup-
pen?
Vi må bli flinkere til å stikke oss fram! 
Tannpleierne er en liten og fortsatt alt for 
ukjent yrkesgruppe. Vi må benytte alle 
anledninger til å fortelle hvem vi er og 
hva vi driver med, og fremheve at vi gjør 
mye forskjellig, samt har kompetanse på 
forebyggende og helsefremmende arbeid. 
Men det er et langt lerret å bleke – man 
kan bli ganske lei av, gang etter gang, å 
forklare hva yrkesgruppen står for. Men 
det er vårt eget ansvar. Jeg er også veldig 
glad for den nye videreutdanningen, som 
jeg er så heldig å få være med på.  Det er 
et utrolig kjekt og nyttig og studie, som jeg 
tror kan være med på å løfte tannpleierne 
ytterligere fram.
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De yngste og de eldste er 
de viktigste målgruppene 
i den nye kostholdsplanen 
som regjeringen har lansert. 
Planen gjelder for de neste 
fire årene. 

– Et godt kosthold er en av de aller 
viktigste faktorene for folkehelsa. Jeg 
er veldig glad for at vi har fått den nye 
handlingsplanen. Vi vil jobbe hardt 
sammen for å nå målene i planen. Det 
gode samarbeidsklimaet vi har mellom 
oss i myndighetene, organisasjonene 
og næringslivet nå er et svært gunstig 
utgangspunkt, sier Linda Granlund, 
divisjonsdirektør i folkehelsedivisjonen.

HANDLINGSPLANENS MÅL INNEN 2021:
•  Å øke forbruket av grønnsaker, frukt 

og bær, grove kornvarer og fisk med 20 
prosent. 

AKTUELT

•  Å redusere innholdet av tilsatt sukker i 
kosten til 11 energiprosent

•  Å redusere innholdet av mettet fett i 
kosten til 12 energiprosent

•  Å redusere innholdet av salt i kosten fra 
10 gram til 8 gram per dag.

De yngste og de eldste er de viktigste 
målgruppene i planen. Mat er et 
av satsingsområdene i regjeringens 
arbeid med en ny reform for eldre. 
Den nye handlingsplanen vil styrke 
ernæringsarbeidet i kommunene og i 
sykehusene.

KUNNSKAPSGRUNNLAGET 
Helsedirektoratet har sammen med 
Folkehelseinstituttet og Nasjonalt råd for 
ernæring levert kunnskapsgrunnlaget 
som planen bygger på. Følgende 
utredninger kan lastes ned som pdf fra 
Helsedirektoratets sider:

•  En beskrivelse av måltidenes betydning 
som en sosial begivenhet og for 
mestring og trivsel, blant annet som del 
av helse- og omsorgstjenestene. 

•  Status og utfordringer på 
kostholdsområdet, både generelt 
i befolkningen, i ulike grupper i 
befolkningen og relatert til sosiale 
ulikheter.

•  Målgrupper som bør gis særskilt 
oppmerksomhet, i tillegg til barn og 
unge. 

•  Kompetansebehov innen ernæring hos 
nøkkelgrupper. 

•  Ernæring i helse- og omsorgstjenesten. 
Status, utfordringer og eksempler 
på gode tiltak. Kunnskapsgrunnlag 
utarbeidet til Handlingsplan for bedre 
kosthold i befolkningen. 

•  Sykdomsrelatert underernæring. 
Utfordringer, muligheter og 
anbefalinger.

Ny handlingsplan 
for kosthold 
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ZENDIUM-
PRISEN 2017ZENDIUMPRISEN 

TIL FOREBYGGENDE 
TANNHELSEARBEID
God tannhelse er viktig for den enkelte og for samfunnet, men god 
tannhelse kommer ikke av seg selv. Forebyggende tannhelsearbeid 
har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Zendium vil fortsette 
å oppmuntre til nyskapende forebyggende tannhelsearbeid. 
Zendiumprisen gis til personer eller grupper som vil «gjøre en 
forskjell» innen forebyggende tannhelsearbeid.  

For 2017 deler Zendium ut NOK 60.000 og prisen er åpen  
for alle typer prosjekter i Norge eller prosjekter i utlandet 
ledet av norsk tannhelsepersonell. Prisvinneren kåres av en 
komité som er uavhengig av Zendium, og prisen deles ut under 
Samfunnsodontologisk Forum i Fredrikstad 6.-8. juni 2017. 

Send en kort prosjektbeskrivelse til 
torbjorn@wikos.no.  
Søknadsfrist er onsdag 20. mai 2017 
kl. 20.00. Spørsmål rettes samme 
sted eller til Torbjørn Wilhelmsen,  
tlf 906 55 913

15181_zendium_Prisen_2017_A5_NO.indd   1 30/01/2017   11.24

• Tannpleiar 100% fast ved DTK Vatne/  
 DTK Ørskog i Ålesund kompetanseregion

• Tannpleiar 100% fast ved DTK Fiskå  
 i Søre Sunnmøre kompetanseregion 

Søknadsfrist: 26.02.17
Søknadsfrist: 14.05.2017. 
Fullstendig utlysingstekst 
og søknadsskjema: 
mrfylke.no/jobb/tannhelse

tannhelse-
tenesta 

Vi har fleire ledige stillingar i   

«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 opplysningene på eget initiativ! 
Derfor: Send endringen til NTpF via vår e-postadresse: 
ntpf@delta.no. Informasjonen oppgis slik:

Navn
Klinikknavn
Adresse
Telefon
Epost
Fylke

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

UTGIVER
Norsk Tannpleierforening
Postboks 9202 Grønland
0134 Oslo
Besøksadresse
Lakkegata 23, 3. etasje
Tlf. 904 74 117 / 21 01 36 50
E-post: ntpf@delta.no
www.tannpleier.no

ABONNEMENT
kr. 600 pr. år, utland kr .700
Gratis for medlemmer

REDAKSJON
Ordkløveriet, Holmsdalen 14,  
1634 Gamle Fredrikstad,  
an-buvik@online.no.
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colorlab.no
The Norwegian Color Research Laboratory 
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LEDER
Hilde Aga
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Lokalavdeling: Telemark
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Trude Aalberg Haugsdal
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Tlf. 93252486
trude_haugsdal@colpal.com

STYREMEDLEM
Anne-Mai Nilssen
Postboks 592, 9256 Tromsø
Tlf a 46 44 75 89
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annemai.nilsen@gmail.com 
Lokalavdeling: Troms

STYREMEDLEM
Britt Elise Sønnesyn
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Tlf. 90824034
britt.sonnesyn@sfj.no

STYREMEDLEM
Kristin Holtan Saga 
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kristinsaga@hotmail.com 

1. VARAMEDLEM
Liv Tveit Eigeland
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Norsk Tannpleierforenings styre 2014–2018

Merkur grafisk er 
PSO-sertifisert
Vi tar kvalitet på alvor!

FINNMARK
Turid Digre
Tlf. 90564477
finnmark-tpforening@outlook.com

TROMS
Silje Kristin Hansen,
Tlf p 99 38 88 25
silje.k.hansen@tromsfylke.no, 

NORDLAND
Kristin Iversen 
Tlf p 917 11 887 
Tlf a 75 65 50 80
kirsten.iversen@nfk.no

NORD-TRØNDELAG
Kirsten Karlsen 
p 99 29 16 60
kirsten.karlsen@ntfk.no

SØR-TRØNDELAG
Maryanne Ørsleie
tlf. 98 05 04 37
ntpf.sortrondelag@gmail.com
  
MØRE OG ROMSDAL:
Linn Katarina Mælen
tlf. 40485522 linn.katarina.
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Bente Bakke 
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VESTFOLD
Svanhild Botnen
tlf. 92011779
svanbotn@online.no
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Amanda Dalila Sahnoun 
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ntpfavdosloogakershus@gmail.
com 

HEDMARK
Inger Haugen
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BUSKERUD
Hilde Stenhaug
tlf. 93262308
hilde.stenhaug@bfk.no
  

ØSTFOLD
Kari Røine,
tlf p 94 23 89 06
karroi@ostfold.no
 
OPPLAND
Monica Granlund
Tlf 99 38 48 42
monica.granlund@oppland.org
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