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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). 
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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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Her i vår fikk jeg en mail fra en organisasjon som kaller 
seg «Tannhelse uten grenser». De hadde lagt ved en 
sak om seg selv, og bilder fra virksomheten, som vi har 
fått plass til i bladet. Organisasjonen var ny for meg, 
men i løpet av våren har jeg to ganger truffet personene 
bak, først på NTpFs fagkonferanse på Hamar, så på 
Samfunnsodontologisk Forum i Fredrikstad, hvor de også 
ble tildelt Zendium-prisen. 
Tanken er å bidra med tannhelsetjenester i noen av 

verdens områder hvor de trengs aller mest, der det kanskje bare er én tannlege 
pr. 1,2 millioner innbyggere, og hvor nesten all behandling er overlatt lokale 
behandlere uten utstyr og kompetanse. Tannhelse uten grenser inviterer alle til 
å bidra, med utstyr, midler og kompetanse, og det er et prisverdig initiativ.
Det er også inspirerende å oppleve at denne organisasjonen, som er startet 
av tannleger, helt klart ser tannhelsetjenestene under ett, og aktivt er ute og 
rekrutterer kompetansen til annet tannhelsepersonell, deriblant tannpleierne. 
Det demonstrerer en helhetlig tenking til beste for de man forsøker å hjelpe. 
Jeg håper jeg snart kan få en reportasje i «Tannstikka» fra tannpleiere som har 
deltatt aktivt i dette hjelpeprosjektet. Vi ønsker alle involverte lykke til, det 
er tankevekkende med innspill fra deler av verden hvor tannhelsetilbudet er 
så fundamentalt annerledes enn det vi opplever. Flere av innleggene på årets 
fagkonferanse understreket nettopp hvilken forbedring av tannhelsen vi har 
sett i Norge de senere år. En stor del av dagens unge under 18 år har aldri hatt 
karies, og mange flere eldre enn før har sine tenner i behold også i livets siste 
fase. 
Tannpleieren blir sentral for at denne lykkelige utvikling skal fortsette. 
Gratulerer til NTpF med seier i den viktige kampen for å få tannpleieren 
inn som lovfestet kjernekompetanse i fremtidens tannhelsetjeneste. Det har 
utvilsomt vært tøffe tak, men det har aldri vært på tale å kaste inn håndkleet.
I forrige leder skrev jeg at jo, det er noen som ser tannpleierne. Yrkesgruppen er 
på vei ut av skyggene. Med vårens velfortjente seier i Stortinget kommer dette til 
å bli mer og mer tydelig. 
Årets fagkonferanse på Hamar var også meget vellykket. Godt faglig innhold, 
spennende foredrag, og, ikke minst, helt topp sosialt. I vår vidunderlige digitale 
verden er det lett å undervurdere verdien av personlige møter. Men ingenting 
kan erstatte dem når det gjelder ekte glede, ekte samhold og ekte inspirasjon.

Jeg ønsker alle en god sommer!
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LEDER

Fagkonferansen 2017 er over, og  
konferansen hadde rekordmange 
deltakarar. NTpF og NTpF avd Hedmark 
kan gleda seg over at deltakarane og 
utstillarane har gitt mykje ros til 
arrangøren, både når det gjeld sosialt og 
fagleg innhald. Utstillarane var spesielt 
nøgde i år med gode lokaler og mykje 
besøk. Tusen takk til lokalavdelinga for 
godt samarbeidet mellom foreininga 
sentralt og lokalt som resulterte i eit 
arrangement der vi alle kjente oss 
«heime».

Tannpleiarane jobbar i ulike 
arbeidssituasjonar, og det er viktig at 
fagprogrammet tar i vare og speglar 
denne ulikskapen. Kliniske fag og 
oppdatering av kunnskap på ulike 
områder er nødvendig i den 
førstelinjetenesta tannpleiaren har. 

På fagkonferansen i fjor var det stor 
spenning omkring Helse- og 
omsorgsdepartementet sitt høyringsnotat 
om overføring av tannhelsetenesta til 
kommunen og krav til kompetanse i 
kommunen.  At regjeringa valte bort 
tannpleiar som kjernekompetanse i siste 
instans, var ein stor skuffelse. Det er lagt 
ned mykje arbeid i saka det siste året. 
Foreininga har møtt alle politiske parti 
ved stortingsrepresentantar, det er skrive 
høyringssvar, ulike notat til politiske 
parti, det er skrive debattinnlegg. 
Foreininga har hatt godt  samarbeid med 
Delta og YS  og med lokalavdelingane. 
Arbeidet har gitt resultat, og innstillinga 
frå Helse- og omsorgskomiteen er vedtatt 
av Stortinget. Fylkeskommunen skal 
fortsatt ha ansvar for tannhelsetenesta. 
Regjeringa skal gjennomføra 
prøveordningar i 15 kommunar og 
deretter koma tilbake til Stortinget med 
eiga sak som vurderer overføring av den 
samla tannhelsetenesta. Det vil eventuelt 
skje etter 2023. Det blir stilt krav om 
tannpleierkompetanse, og tannlege og 
tannpleiar blir lovfesta først frå det 
tidspunkt ansvaret for tannhelsetenesta 
eventuelt blir ført over til kommunane. 
Regjeringa vil før dette tidspunktet starta 
eit arbeid med å byggja opp 
tannpleiarkompetanse i kommunen. Det 
blir i innstillinga vist til prosjektet i 
tannhelsetenesta i Hedmark med 
tannpleier i Hamar kommune. Målet her 
er å etablera ein modell for god 
samhandling mellom kommunale 
helse- og omsorgstenester i heimen og 
tannhelsetenesta. Fleirtalet seier vidare at 
folkehelsearbeidet i kommunen må 

styrkjast, og det fører med seg satsing på 
tannpleiarkompetanse. Fleire parti visar 
til at tannpleiaren er den blant 
personellgruppene i tannhelsetenesta 
som har særleg kompetanse innafor 
førebyggjande arbeid på individ- og 
gruppenivå. I vedtaket er det også vist til 
det samarbeidet tannpleiarane allereie har 
etablert innfor ulike kommunale sektorar, 
der tannhelse og helse blir sett i 
samanheng.

Vedtaket i Stortinget støttar opp under 
viktigheita av ei satsing på førebyggjande 
og helsefremjande tannhelseteneste der 
tannpleiarkompetansen er tydeleg. 
Vedtaket syner at det er forståing for at 
tannpleiaren er garantisten for 
ivaretaking for dette arbeidet. Det er stort 
potensiale hos den friske pasienten til å ta 
i vare eiga munnhelse. Det må forsterkast 
med folkehelseidentitet i alle ledd, saman 
med individuell veiledning i møte med 
pasienten. Pasientar med ulike 
livsutfordringar må få ekstra hjelp. Dette 
gir grunnlag for ei bærekraftig og 
framtidsretta teneste. 

Stortinget har snudd saka til det beste 
for pasienten, tenesta og fagområdet.

Fagkonferanse og vedtak i Stortinget
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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
Reidun Markhus, Oslo 
Christina Håholm-Tisch, Rasta 
Mona Karlsen Lie, Vennesla 
Heidi Ulrika Lambert-Skagemo, Stavanger 
Kari Anne Kleiveland, Salhus 
Anette Valset Kvalsvik, Fosnavåg

50 år
Sissel Kopperudmoen, Spydeberg 
Tove Britt Høgli, Ådalsbruk 
Hilde Ellinor Aasland, Kolbjørnvik 
Anita Bachmann, Veavågen 
Linda Lissner, Hesseng

60 år
Anne Grethe Hoff, Oslo 
Bente Engen, Brumunddal 
Bente Rundløw, Stathelle 
Grete Skog Kolle, Bønes 
Bente Bakke, Bergen 
Margareth Erstad, Paradis

Zendiumprisen 2017 ble delt ut under Samfunnsodontologsiek Forum i Fredrikstad i 
begynnelsen av juni. Prisen gikk til organisasjonen «Tannhelse uten grenser» som 
ledes av Wubalem Kassahun som også er grunnlegger av organisasjonen. Han tar imot 
prisen sammen med styremedlem Sinduja Nagendrarasa. 
Årets prisvinner er en ung organisasjon som har valgt å fokusere på å styrke 
tannhelsearbeidet i Etiopia hvor de hovedsakelig arbeider for å forbedre barns og 
unges tannhelse. Organisasjonen ble etablert i 2016, og har fått enorm oppslutning 
blant tannhelsepersonell og andre private støttespillere.  
I samarbeid med Universitetet i Addis Abeba ønsker de å utvikle og gjennomføre 
bærekraftige og forebyggende programmer over hele Etiopia. I tillegg til å drive 
tannklinikker, er det sterkt fokus på opplæring av både studenter og lokalbefolkning i 
forebyggende tannhelsearbeid. En særlig oppmerksomhet er rettet mot foreldreløse 
barn ved Abebech Gobena Orphanage and School som med sine 200 barn er et av de 
største barnehjemmene i Etiopia, samt et spesielt samarbeid med Mekedonia som er et 
kombinert aldershjem og hjem for psykisk utviklingshemmede. Tannlegetettheten i 
Etiopia er beregnet til 1 tannlege per 1,2 millioner innbyggere.  Utfordringene er 
betydelige. 

Les mer om organisasjonen på side 30-31 i dette nummer av «Tannstikka».

Tannhelsepris til «Tannhelse uten grenser» 

Vår kjære kollega Lisbet Hjartøy tapte kampen mot kreften 5. mai 2017, så 
alt for ung.
Rødt krøllete hår, reflektert i sollyset minner det om et varmt bål i en midt-
sommernatt.
Grønne store øyne, som to uoppdagede hav som skvulper mellom øyenvip-
per.
Hud fullstendig dekket av fregner, som om du har levd i den den mest per-
fekte sommerdagen for alltid.
Smilet ditt er uforglemmelig, for det var den tingen du alltid hadde på deg, 
som en giftering med alt som er godt i verden.
Det er tungt å smile når verden har bestemt seg for at din siste sommerdag 
allerede er over.
Det blir veldig rart når vi tannpleierkollega skal møtes – uten å møte ditt her-
lige smil, din omtanke og din hjertegode latter. 
Minnan du har gitt oss, skal vi ta godt vare på. 

Dine tannpleierkolleger i Nord Trøndelag

MINNEORD LISBET HJARTØY 
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AKTUELT

Det blir ikke noe av den varslede overføring 
av den offentlige tannhelsetjenesten fra 
fylkesnivå til kommunenivå, noe NTpF – og 
andre grupper innen tannhelsetjenesten for 
øvrig - har vært sterkt imot. Regjeringen skal 
nå innføre prøveordninger i 15 kommuner 
og så komme tilbake til Stortinget med en 
evaluering. En eventuell overføring på lands-
basis vil i så fall kunne skje tidligst fra 2023. 
Og tannpleierne skal være med hele veien, 
også hvis det til sjuende og sist skulle bli en 
overføring av ansvaret.

Høringsnotatet fra Helse- og omsorgs-
departementet som kom i fjor, der 
tannpleierne var utelatt som kjernekom-
petanse i siste ledd, vakte stor bestyrtelse 
blant tannpleierne og i NTpF. Det ble 
mobilisert til kamp for å få omgjort dette, 
og leder i NTpF, Hilde Aga, legger ikke 
skjul på at det har vært et krevende år:

- Dette har uten tvil vært den vanskelig-
ste og mest krevende sak jeg har arbeidet 
med under mine sju år som leder i NTpF. 
Vi mobiliserte stort, foreningen har møtt 

Tekst og foto: Anne L. Buvik

DOBBEL SEIER FOR 
TANNPLEIERNE

stortingsrepresentanter fra alle politiske 
partier, vi har skrevet høringsnotater, 
lokalavdelingene har vært involvert og 
har henvendt seg direkte til sine egne 
stortingsrepresentanter, og vi har hatt god 
hjelp av Delta og YS. Det er fantastisk at 
arbeidet har gitt resultater, understreker 
en lettet Hilde Aga. Det ble en aldri så 
liten feiring i sekretariatet i Lakkegata 
sammen med gode hjelpere.

- Med et stadig større fokus på helse-
fremmede og forebyggende arbeid var det 
mer enn underlig at tannpleierne var 
utelatt i første runde. Men nå ser det 
veldig bra ut, innstillingen inneholder 
mye bra om tannpleiere, det skal bygges 
opp tannpleierkompetanse i kommunene, 
og når ansvaret eventuelt overføres til 
kommunene i fremtiden, vil det bli 
lovfestet krav til både tannlege- og 
tannpleierkompetanse, sier Hilde Aga.

NTpF er klare til å holde trykket oppe 
også fremover.

- Men det var en stor lettelse å kunne 

konstatere at det var mulig å få gjennom-
slag med gode argumenter gjennom 
målrettet arbeid. Både fagansvarlig 
Benthe Hansen og jeg har brukt utrolig 
mange timer på dette. Det er også mange 
som fortjener en takk for hjelp og støtte.

Vi kommer tilbake med mer om 
stortingsvedtaket og innholdet i stor-
tingsmeldingen i neste nummer av 
«Tannstikka».

I begynnelsen av juni vedtok Stortinget innstillingen 
fra Helse- og omsorgskomiteen vedrørende Endringer 
i helselovgivningen (overføring av det offentlige 
tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav 
m.m.). Ansvaret for tannhelsetjenestene forblir på 
fylkesnivå foreløpig. Og NTpFs knallharde kamp for å få 
tannpleierne inn igjen som kjernekompetanse, er kronet 
med seier.

Fagansvarlig Benthe Hansen og leder i 
NTpF, Hilde Aga, foran Stortinget.
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TePe mellomromsbørste. 
Oppdatert. 

Vi presenterer TePe mellomroms- 
børster i nye, oppfriskende farger. 
Finnes i ni størrelser, hvorav de fire  
minste har en patentert fleksibel tupp 
som gjør børsten mer slitesterk og  
gir optimal tilgang til alle mellomrom. 

Utviklet i samarbeid med tannpleie 
spesialister for en sunnere hverdag.

We care for healthy smiles

Nye og  
friskere farger. 
Samme børste.
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INTERVJUET

«Tannstikka» møter Ferda Gülcan på 
«Odontologen» i Årstadveien i Bergen, i 
et spennende nybygg hvor arkitektur og 
skaper et kreativt rom, til glede både for 
studenter, ansatte og pasienter. Former og 
farger vekker nysgjerrighet og utfordrer 
intellektet. De perfekte omgivelser for å 
forske!

Ferda Gülcan er opprinnelig fra Tyrkia. 
- Familien min bodde i Bergen, men 

egentlig hadde jeg tenkt å bli boende i 
Tyrkia. Planen var å studere i Tyrkia, men 
det var vanskeligere å få tilgang til 
Universitetet der. Dermed ble det Norge 
og Bergen likevel. Jeg kom hit i 2003, 
trivdes med en gang, og har etter hvert 
valgt å bli her, forteller Ferda om hvordan 
hun ble bergenser.

UKJENT YRKESGRUPPE
Men hun kom ikke til Bergen for å bli 
tannpleier. Da hun reiste til Bergen, 
kjente hun ikke en gang til yrkesgruppen.

- Vi har ikke tannpleiere i Tyrkia, så det 
var et ukjent fagområde for meg. Jeg ville 
egentlig bli tannlege, eller kanskje lege. 
Uansett lå det hele tiden i bunnen at jeg 
skulle bli forsker innen helsefag. Jeg 
kjente ikke til de ulike kompetansekrav 
for de ulike studier, og søkte på medisin-, 
tannlege- og tannpleierstudier, og fikk 

mulighet til å begynne på det sistnevnte. 
Men jeg begynte på tannpleierstudiet 
uten å kjenne mye til det, og trodde 
opprinnelig det var en slags sekretær-
funksjon. Men det var jo helt feil, og 
allerede i andre semester fikk vi begynne 
å forholde oss til pasienter. Jeg syntes det 
var veldig spennende og givende, trivdes 
veldig godt med det, og hadde funnet 
mitt ståsted! Jeg ble tannpleier!

Ferda Gülcan smiler ved minnet og 
legger ikke det minste skjul på at studiet 
var en positivt opplevelse, og midt i 
blinken for hennes forskerinteresse. Hun 
jobbet litt på private klinikker i Bergen, 
men hadde alt fra starten blikket festet 
lenger frem.

– For meg var det helt naturlig å gå 
videre med forskning.  Jeg ble sterkt 
oppmuntret til å søke videre mot en 
akademisk karriere av familien min. Og 
jeg hadde selv veldig lyst! Bergen bød på 
gode muligheter, og jeg bestemte meg for 
å bli boende her. Nå har jeg bodd så lenge 
i Bergen at jeg regner meg som halvt 
bergenser.

– Men for en person med bakgrunn fra 
solrike Tyrkia må Bergen bli i våteste 
laget?

– Nei, det går helt fint. Man kan jo kle 
på seg. Det er en flott by både å bo og 

Tekst og foto: Anne L. Buvik

FORSKER OG TANNPLEIER
I vår tok Ferda Gülcan fra Bergen doktorgrad som den fjerde tannpleier i Norge. Hun brenner 
for forskning og for faget, og ser viktigheten av at flere tannpleiere går den akademiske veien 
for å løfte faget ytterligere.

arbeide i, understreker Ferda, som 
snakket utmerket norsk, men som dog 
ennå ikke har begynt å skarre…

INTERNASJONAL ORIENTERING
Men tilbake til forskningen:

– Jeg kom i kontakt med en gruppe 
internasjonale studenter her i Bergen, og 
bestemte meg for å gå videre med global 
og utviklingsrelatert forskning . Jeg var 
den første tannpleieren som gjorde dette. 
Da kom jeg inn i et forskningsmiljø. Jeg 
var eneste med bachelor – alle andre var 
mastere. Det var utfordrende, men 
spennende. Ved Senter for internasjonal 
helse tok jeg en master med Tordis Trovik 
som veileder. Det var et spennende miljø 
ved senteret, 20 studenter fra ulike land 
og med veldig variert helsebakgrunn. Det 
var leger, tannleger, sykepleiere, fysiotera-
peuter og altså en tannpleier, forteller 
Ferda, og understreker at dette studiemil-
jøet var med på å utvide horisonten 
betraktelig.

– Nå handlet det ikke bare om tannhelse, 
men om hele mennesket. Det hjalp meg til 
å sette ting i perspektiv, og også å få en 
global tilnærming til oral helse. Hvordan 
henger ting sammen? Etter å ha fullført 
masteren, søkte jeg en stipendiatstilling 
ved Institutt for klinisk odontologi. Man 
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INTERVJUET

ønsket en med tannpleierbakgrunn i 
denne stillingen, så jeg var heldig og fikk 
den. Jeg påbegynte min PhD i 2013 under 
veiledning av professor Anne Nordrehaug 
Åstrøm (hovedveileder), professor Kristin 
S. Klock og PhD Gunnar Ekbäck. Det var 
en fire års stipendiatstilling, hvor det også 
er pliktarbeid. Det er spennende fagmiljø. 
Jeg har fått god støtte, og har kanskje gjort 
noe riktig?  Undrer Ferda. Mye kan tyde 
på det, for i vår ble det disputas og 
doktorgraden var i havn.

OPPFØLGINGSSTUDIE
Doktoravhandlingen omhandler oral hel-
se og bruk av tannhelsetjenester blant el-
dre i Norge og Sverige, på engelsk : «Oral 
health-related quality of life, tooth loss and 
utilization of dental services among older 
people in Norway and Sweden: A prospec-
tive and comparative perspective». 

– Det var en oppfølgingsstudie, med 
tilgjengelige data, og det virket som et 
spennende prosjekt. Det var en sammen-
likning med Sverige, og det handlet om å 
analysere data for å finne ny informasjon. 
Studien var påbegynt i Sverige i 1992, 
hvor man fulgte de som var født i 1942. I 
Norge hadde vi en innsamling av data i 
2007 og så en ny igjen i 2012. Det var 
disse dataene fra 2007 og 2012 begge 
landene som dannet grunnlaget for 
avhandlingen, forteller Ferda.

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 
redusert oral livskvalitet ved henholdsvis 
65- og 70-årsalder. Tilsvarende prosent-
andeler 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 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.

BEGEISTRET FOR FORSKNING
Når man samtaler med henne, kommer 
det tydelig frem at forskning er noe son 
virkelig engasjerer og begeistrer henne. 
Og hun vil gjerne ha mange flere tann-
pleiere inn i de akademiske miljøene. De 
har mye å bidra med, på mange områder.

– Det er viktig at vi som tannpleiere 

Omgivelsene rundt «Odontologen» i Bergen er utsmykket og stimulerer det kreative. Her har Ferda 
Gülcan sitt virke.
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holder på faget og profesjonen, og forsker 
mer fra vårt ståsted. Det er mange 
innfallsvinkler, pasientkommunikasjon, 
helse og ernæring, med linken til oral 
helse. Tannpleiere kan og bør forske på 
lik linje med andre. Vi er en viktig 
yrkesgruppe, spesielt i Skandinavia, og 
jeg håper vi kan følge etter Sverige og få 
enda flere tannpleiere som tar PhD. Vi 
må oppmuntre de som er interesserte i 
forskning, sier hun ivrig, og fortsetter:

– Det er gode muligheter, men foreløpig 
ikke så stort rom. Derfor må vi vise oss 
frem, om nødvendig ha spisse albuer, «se, 
vi er her, og vi kan forske!» Det er viktig 
med kompetanseoppbygging i faget, dette 
er et fag i helsevitenskap. Det er fortsatt 
ganske få muligheter for tannpleiere som 
vil forske, men muligheten er der.

TRIVES SOM LÆRER
– Og dine egne planer fremover?

– Jeg er førsteamanuensis nå, riktignok 
midlertidig, men det er en start. Planen 
er å forbli i akademia, med en kombina-
sjon av forskning og undervisning. 

For forskningen har også ført henne inn 
i formidlerrollen, ettersom hun undervi-
ser på tannpleierutdanningen. Hun trives 
svært godt i lærerrollen:

– Formidling er viktig for akademike-
ren. Dessuten er det en toveis kommuni-
kasjon; jeg lærer så mye fra studentene! 
Vi må bli dyktige til å formulere kunnska-
pen vår, slik at den kan oppfattes av flest 
mulig. Da er det en hjelp å undervise. Så 
må man også oppmuntre studentene. Jeg 
spør dem alltid hvorfor de begynte på 
akkurat dette studiet, og jeg spør om de 
har tenkt å gå videre. De fleste svarer at 
de ikke vet, sier Ferda ettertenksomt.

TANNPLEIEREN EN VIKTIG RESSURS
– Hva er dine tanker om tannpleierne 
som yrkesgruppe?

– Tannpleieren er en viktig ressurs som 
ennå ikke er fullt utnyttet i folkehelsear-
beidet. Jeg håper vi blir brukt mest mulig 
på dette området, der har vi en viktig rolle 
å spille i det helsefremmende og forebyg-

gende arbeidet. Men det er ennå langt å gå 
før vi er tilstrekkelig synlige og verdsatte. Vi 
må også våge å vise oss frem, ikke bare 
vente på at noen skal tilby oss oppgaver, 
heller det omvendte, sier Ferda, men hun 
ser også fremgang og er optimistisk:

– Yrkesgruppen begynner å bli bedre 
kjent i befolkningen. Ting begynner virkelig 
å skje. NTpF gjør en fin markedsførings-
jobb. Og behovet for oss vil bare øke med 
en aldrende befolkning. Vi kan nesten si at 
eldre er en vekstnæring, smiler hun.

– Vi må være forberedt på eldrebølgen. 
Vi er allerede viktige aktører i relasjon til 
helsetjenester til eldre, men vi blir enda 
viktigere i fremtiden, hevder hun.

Ferda Gülcan er både engasjert og 

energisk, og det er nok ingen tilfeldighet 
av hun er blitt PhD i en alder av 32 år. Er 
det plass til andre ting i tilværelsen enn 
tannpleie og forskning?

– Jo da, det er det. Jeg må vel innrømme 
at jeg også er ganske opptatt av fag på 
fritiden, og leser gjerne fagstoff. Men jeg 
elsker norsk natur, og liker å gå tur. 
Bergen har ikke verdens beste vær, men 
utrolig fine turmuligheter og utfordrin-
ger. Jeg stortrives med det, Norge er en 
flott land med mange muligheter. Her blir 
jeg, konstaterer Ferda Gülcan bestemt.

Til glede for forskermiljøet i Bergen, og 
for tannpleierne som yrkesgruppe. 

INTERVJUET

Planen er å fortsette i akademia. Foreløpig er Ferda Gülcan førsteamanuensis.
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INTERVJUET

UNLEASH YOUR

Fortsatt god tannpleie etter besøket hos degwww.oralbnordic.com

P14818.01 Genius SINGLE BRUSH Ad Tannstikka NOR 213x263+3.indd   1 14/10/2016   09:09
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NTpF sentralt med fagutvikler Benthe 
Hansen i spissen har de senere årene 
oppgradert konferansen slik at den gjes-
tes av mange spennende forelesere som 
tilbyr reell etterutdanning. Sammen med 
en omfattende dentalutstilling, hyggelig 
sosial ramme og flotte kulturelle innslag, 
er dette et tilbud stadig flere vet å benytte 
seg av.

Årets konferanse ble avviklet på Hamar 
i dagene 31. mai og 1. juni, i strålende 
vær som også skapte en flott ramme 
rundt ettermiddagens utflukt. Etter en 
svingende musikalsk innledning ved 
musikkstudenter ved høgskolen og 
velkomstord fra Inger Haugen, var det tid 
for faglig program. 

Innledningsforedraget ble holdt av 
fylkesråd Thomas Breen. Den tidligere 
stortingsrepresentanten fra Arbeiderpar-
tiet benyttet anledningen til å gjenta 
budskapet fra andre Ap-politikere: 
Motstand mot den sittende regjeringsfor-
slag om å overføre tannhelsetjenesten fra 
fylket til kommunen. Nå falt forslaget i 
Stortinget bare et døgn senere, så 
problemstillingen er ikke lenger så 
aktuell, men Breen understreket hvor 
suksessrik dagens ordning har vært, og 
redegjorde litt for hvordan Hedmark i 
løpet av snaue 15 år har utviklet seg til å 
bli landets beste fylke når det gjelder 
tannhelse hos 18-åringer. Og dette endog 
i et fylke som har landets mest spredte 
befolkning. Han gav honnør til tannhel-
sepersonellet, og roste de faglige miljø-
ene.

KARIES 
Så var det tid for den første  
avdelingen med faglig etterutdanning. 
Professor Alix Young Vik fra Universi-
tetet i Oslo foreleste om kariesdiagnos-
tikk og behandlingsprinsipper. Hvordan 
utrede kariespasienter og forebygge karies 
hos voksne og eldre. Etter lunsj fortsatte 
hun med en forelesning om halitose; 
årsaker, forebygging og behandling.

Professor Alix Young Vik poengterte 
viktigheten med god kariesdiagnostikk. 

Tannpleierne bygger 

sten på sten
Nærmere tre hundre tannpleiere og gjester var samlet på 
Hamar for årets fagkonferanse. Interessen for det årlige 
arrangementet, denne gang i regi av NTpF og avdeling 
Hedmark, omfattes med større interesse for hvert år. Og 
den synliggjør tannpleiernes vide arbeidsfelt og store 
kompetanse, og skisserer opp spennende fremtidsvyer for 
profesjonen.

Tekst og foto: Anne L. Buvik

Arnhild Sunde 
Seim ble utnevnt 
til æresmedlem i 
NTpF.
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Registrering av karies gjøres etter 
bestemte kriterier (kvalitativ kariesdiag-
nostikk). På den måten blir kariesdiag-
nostikken standarisert. Viktigheten med 
«et skarpt blikk og en sløv sonde» hvor 
godt lys og tørrlagte tenner inngår som 
en selvfølgelig del i kariesdiagnostikken, 
samt gode betraktningsforhold radiolo-
gisk. Vurdering av kariesrisiko er viktig, 
spesielt i forhold til kariesaktive pasienter 
og personer med spesielle behov og ved 
ulike sykdommer. Ved å ha behandlings-
opplegg med forebyggende tiltak og 
veiledning hvor fluortannpasta, pensling/
lakkering, ev skylling inngår samt utrede 
av kost- og drikkevaner kan gi positive 
resultater. Å følge karieslesjoner over tid 
er viktig. 

TANNBARN 
Tannlege Gro Jørgensborg, som sitter i 
det direktoratoppnevnte utvalget som har 
jobbet med retningslinjer for tannhel-
setjenester til barn og unge (TannBarn), 
sto for de neste innslagene. Først foredro 
hun om hvordan jobbe kunnskapsbasert, 
og deretter presenterte hun utkastet til 
retningslinjer (se egen sak). Tannpleierne 
Eline Juel Bjørkevik og Britt Sønnesyn 
har også sittet i utvalget.  

Den faglige delen av dag én ble avsluttet 
av tannpleier og PhD Kari Elisabeth 
Dahl, som redegjorde for en interessant 
undersøkelse om sammenhengen mellom 

oral helse, angst og depresjon hos 
hjemmeboende eldre (egen sak). 

FEST OG FEIRING
Avdeling Hedmark hadde sørget for et 
uvanlig vellykket sosialt arrangement på 
ettermiddagstid, med busstur til Dom-

kirkeodden hvor det ble omvisning og 
et vakker og stemningsfull liten konsert 
under glasstaket som beskytter domkir-
keruinene fra middelalderen. De aller 
fleste var med på utflukten, som ble en 
uvanlig flott opplevelse i det fine været og 
i fantastiske omgivelser.

Alix Young Vik var hovedforeleser første dag.

Domkirkeruinene på Hamar satte sitt preg på konferansen, både med en sentral plass i logoen for 
konferansen og ved den svært vellykkede utflukten på konferansens første dag.
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Om kvelden var det festmiddag, 
underholdning og utnevning av «Årets 
Tannpleier», Oral B-prisen, som ble 
Karin Aspmo fra Sandnes. Se egen sak.

Dag to begynte også med feiring av en 
tannpleier, for etter at NTpF-leder Hilde 
Aga hadde redegjort for «rikets tilstand» 
hvor hun orienterte om de mange viktige 
sakene foreningen har engasjert seg i det 
siste året, utnevnte hun NTpFs nye 
æresmedlem. Arnhild Sunde Seim er den 
andre som har fått tildelt æresmedlem-
skap, hun fikk dette både for sin innsats 
som tannpleier, ikke minst i det forebyg-
gende arbeidet med barn og unge, men 
også for arbeidet i foreningen. Utnevnel-
sen ble møtt med stående applaus fra 
deltakerne, og ordet «velfortjent» var bare 
ett av adjektivene som gikk igjen.

SPENNENDE FOREDRAG
Fylkestannlege i Hedmark, Claes 
T. Næsheim, fikk deretter ordet, og 

kunne utdype tallene omkring forbedret 
tannhelse i fylket de siste femten år. Den 
intensiverte satsingen på forebygging har 
så langt spart hedmarkingene for minst 
13000 fyllinger, og visjonen om at 50 % av 
alle 18-åringer skal være kariesfrie innen 
2020, er innen rekkevidde. Og når det 
målet er nådd, lovet fylkestannlegen nye, 
ambisiøse mål for tannhelse.

Professor Jan Eirik Ellingsen fra 
Institutt for klinisk odontologi (UiO) 
hadde de etterudanningsrettede foredra-
gene på dag to av konferansen. Han 
foreleste om behandling av pasienter med 
tanntap og protetiske erstatninger og 
hvordan unngå periimplantitt, og om 
utvikling av implantatmaterialer og 
benerstatningsmaterialer. Se egen sak.

I Tromsø har man de siste årene vært i 
gang med en stor epidemiologisk studie 
av voksnes tannhelse og tannhelsefor-
hold, «Tromstannen». Sentral i denne 
undersøkelsen er tannpleier og PhD 

Birgitta Jönsson, og hun presenterte de 
foreløpige viktigste funnene fra denne 
studien. Den første delen er publisert på 
nett og finnes på hjemmesidene til 
Tannhelsetjenestens kompetansesenter 
Nord-Norge (www.tknn.no). 

VELKOMMEN TIL OSLO 2018!
Konferansen siste faglige innslag var også 
ved en tannpleier og PhD, nemlig Anne 
Elisabeth Münster Halvari, som foredro 
om hva som bidrar til utvikling av tann-
pleierprofesjonalitet. 

Og helt til slutt kunne lokalleder i NTpF 
Oslo, Amanda Dalila Sahnoun, orientere 
om neste års konferanse, som arrangeres 
på Fornebu i Oslo 30. og 31. mai. Da er 
også NTpF 50 år, og det skal markeres 
med stor festmiddag, historikk og eget 
jubileumsnummer av Tannstikka.. Neste 
år er det også landsmøte, og det avholdes 
i etterkant av konferansen, fredag 1. juni. 

Full sal og oppmerksomme lyttere to dager til ende.

Fantastisk sang og guiding i domkirkeruinene.

Utstillerkoret er et fast innslag på konferansen, som vanlig under ledelse av Torbjørn Wilheilmsen.
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Så mange som 1 av 3  
kan lide av ising i tennene*

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

Klinisk bevist for langvarig  
beskyttelse mot ising**

Sterk reparerende effekt gjennom ett hardt lag***

*Addy M. Int Dent J 2002; 52: 367-375. **Ved børsting 2 ganger daglig ***Danner ett beskyttende lag over de sensitive områdene av tennene.
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Tekst og foto: Anne L. Buvik

I Norge har vi generelt liten kunnskap 
om oral helse hos hjemmeboende over 
65 år, hvordan de selv opplever sin orale 
helse og hvor ofte de går til tannhelse-
kontroll. Samtidig er det slik at den orale 
helse blant eldre er blitt bedre, og flere 
beholder sine tenner i høy alder. Når det 
gjelder psykisk helse, har ca. 30 % hatt 
lettere psykiske lidelser, som angst eller 
depresjoner. Det er dobbelt så mange 
kvinner som menn som rammes.

Studien omfattet i underkant av tusen 
personer som var hjemmeboende og over 65 
år. Det var flere enn ventet som gikk til jevn-
lig tannhelsekontroll. Hele 71 % var fornøyd 
eller veldig fornøyd med sin orale helse. 

En liten gruppe av de som deltok i under-
søkelsen, led av depresjon.  Personer som li-
der av dette, har en tendens til å tolke beskje-
der fra tannhelsepersonell mer negativt enn 
de andre, noe som påvirker deres oppfatning 
av egen oral helse. Psykiske lidelser gir også 
negative utslag på helserelatert adferd.

Personer med dårlig psykisk helse har en 
forhøyet risiko på 1,89 for dårligere oral 
helse. Røyking gir en forhøyet risiko på 1,83, 
mens personer i denne aldersgruppen som 
har 20 tenner eller mindre, har en risiko på 
3,49. 

Om en pasient med alle disse tre risiko-

faktorer kommer til behandling, bør man 
ta det opp som tema med pasienten. Jour-
nalfør samtalen. Når det gjelder veiledning 
av pasienter i denne gruppen, er det visse 
utfordringer. Potensielle psykiske, senso-
riske og kognitive forstyrrelser forbundet 
med aldring kan gjøre pasientopplæring 
og veiledning i oral helse ekstra krevende.
Konklusjonen på undersøkelsen kan 
oppsummeres slik:
•  I dette utvalget opplevde de fleste eldre 

å ha god oral helse
•  Et fåtall hadde flere symptomer på 

psykiske lidelser
•  Høyere nivå at psykiske lidelser var  

signifikant assosiert med dårlig oral helse
•  Antall tenner var sterkeste prediktor for 

dårlig oral helse.

Oral helse og 
psykisk helse 
– en sammenheng? Hvordan står det til med den orale helse 

blant voksne i Nord-Norge? I det storstilte 
prosjektet «Tromstannen», hvor blant andre 
tannpleier og PhD Birgitta Jönsson deltar, 
prøver man å få svar på dette. På konferansen 
på Hamar la Jönsson frem noen av de 
foreløpige funnene.

Hun snakket også innledningsvis litt om 
det å være svensk kontra norsk tannpleier, i 
Sverige er ikke det tredje året i utdanningen 
obligatorisk, men de fleste tar det. Det er stor 
etterspørsel etter tannpleiere i Sverige, så ifølge 
Jönsson er det mange jobbmuligheter om 
noen skulle ønske å forsøke seg i nabolandet!

Prosjektet «Tromstannen» omfatter 1986 
voksne personer, som har fått tilbud om en 
grundig klinisk undersøkelse, i tillegg til et 
omfattende spørreskjema. Tradisjonelt er det 
vanskelig å få folk til å møte opp om man bare 
sender en innkallelse. Derfor valgte man å 
ringe opp personene i etterkant, og resultatet 
var et oppmøte på over 68 %, noe som er 
svært bra. De som takket nei, oppgav gjerne 
helsegrunner eller lav mobilitet som årsak.

Resultatene så langt skiller seg ikke 
veldig mye fra tilsvarende undersøkelser 
internasjonalt, faktorer som alder, om du er 
bosatt i små eller store kommuner, inntekt, 
inntak av brus/sukkerholdig drikke, bruk av 
tanntråd/tannstikker påvirker utbredelsen 
av karies. Flittig besøk hos tannpleier eller 
tannlege ser ut til å ha mindre betydning. 

Når det gjelder periodontitt, er dette 
den første undersøkelsen som virkelig 
dokumenterer utbredelsen i Norge. 50 % av de 
undersøkte hadde periodontitt, 9 % alvorlig. 
Dette er tall som samsvarer med bl.a. Sverige, 
Storbritannia og USA. Alder og røyking er 
de største faktorene for grav periodontitt, i 
særklasse røyking. 

De aller fleste hadde en positiv opplevelse 
av egen oral helse. Det var deltakerne i den 
yngste gruppen som opplevde den som 
dårligst. Dette kan ha mange årsaker, større 
fokus på utseende og grad av perfekthet, liten 

«Tromstannen» 
– et omfattende prosjekt

Tannpleier og PhD Kari Elisabeth Dahl foreleste 
om sammenhengen mellom psykiske lidelser og 
oral helse hos eldre personer.

Førsteamanuensis, tannpleier og PhD Kari Elisabeth Dahl har 
sammen med flere andre gjennomført en studie omkring 
sammenhengen mellom oral helse, angst og depresjon 
hos hjemmeboende eldre. Hun la fram noen av de mest 
interessante funnene på konferansen, og gav tannpleierne 
noen innspill til hva de bør se etter og hvilke pasienter som er i 
den fremste risikogruppen.
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Anne Elisabeth Münster Halvari, 
Førsteamanuensis, tannpleier og PhD, 
ba tannpleierne jobbe med den kanskje 
viktigste ressursen de har til rådighet 
i omgang med pasientene: Det sosiale 
og psykologiske. Å se hele mennesket, la 
pasientens stemme bli hørt og ha fokus på 
andre perspektiver enn bare tennene, er 
helt sentralt.

Halvari har tidligere skrevet flere artikler 
i «Tannstikka» omkring emnet, se bl.a. 
nummer 4/2016, men dette er et tema som 
alltid er like aktuelt og engasjerende.

Tannpleieren er helsearbeider i første-
linje, og har et ansvar for å bygge tillit 
som behandleren. Rollen som samtale-
partner og døråpner er sentral, og det er 
viktig ikke å skape motstand eller ubehag 
hos den man snakker med.

WHO, verdens helseorganisasjon, gav 
tidligere ut en publikasjon ved navn 
«Client Satisfaction Evaluation», hvor 
brukertilfredshet beskrives som en viktig 
forsikring for at tjenesten blir utført på 
en pålitelig måte, imøtekommer kun-
dens behov og blir utført med høflighet 
og tilstrekkelig grad av sikkerhet. Den 
biopsykososiale modellen viser til en mer 
harmonisk bruk av medisinsk kunnskap, 
knyttet mer til pasientens egne subjek-
tive behov. Den er derfor bedre egnet 
til å fremme pasientens helse, og til å få 
pasienten til å endre adferd. 

Halvari redegjorde også for ulikheten 
mellom å ha empati og sympati med pa-
sienten. Empati er utledet av både følelser 
og kunnskap, mens sympati kun bygger 
på følelser. 

En fremtidig modell med kollegaveiled-
ning mellom tannpleiere i team ble også 
lagt fram. Her er de viktigste punktene:
•  Kollegabasert veiledning er en systema-

tisk læreprosess som oppstår gjennom 
veiledning ved flere likestilte kolleger. 

•  Veiledningen skal kunne øke forståel-
sen og skape egenrefleksjon omkring 
alternative behandlingsmåter. 

•  Fokus skal være på hvordan en som fag-
person ønsker å anvende sine ressurser 
for å utføre jobben best mulig.

•  Veileder og de som blir veiledet skifter 
roller etter et avtalt mønster. 

•  Det bør være før- og etterveiledning.
•  I etterveiledningen stiller veileder åpne 

spørsmål, slik at den andre må reflektere 
over de utførte handlingene.

•  Å reflektere over handlinger sammen 
med kolleger i ettertid, vil kunne bidra 
til å utvikle nye viktige tanker og ny 
fagkunnskap.

Hva bidrar til 
tannpleierprofesjonalitet?

Anne Elisabeth Münster Halvari foreleste om 
tannpleierprofesjonalitet. Foto: Anne L. Buvik

Tannpleier og PhD Birgitta Jönsson foreleste om 
de foreløpige resultater av «Tromstannen». Foto: 
Anne L. Buvik

erfaring med eller toleranse for smerte og 
ubehag, og liknende.
Undersøkelsen har så langt kommet til 
følgende konklusjonen:
Fellesnevnere for personer med mye karies:
• Yngre
• Bosatt i distriktene
• Drikker brus daglig
• Pusser tennene uregelmessig
• Lav inntekt
Fellesnevner for personer med utbredt 
periodontitt:
• Eldre
• Mann
• Lavere utdanning
• Bor i distriktene
• Røyker
• Lav inntekt
• Mye plakk
Fellesnevner for personer som oppgir 
problemer med oral helse:
• Yngre
• Kvinne 
• Lav inntekt
• Røyker
• Pusser tennene uregelmessig
• Oppsøker tannhelsepersonell uregelmessig
Den første artikkelen om «Tromstannen» er 
publisert og kan leses i sin helhet på 
www.tknn.no. 

«Tromstannen» 
– et omfattende prosjekt
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Tekst: Sonni McKenzie og Anne L. Buvik

Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige 
avgjørelser basert på systematisk innhen-
tet forskningsbasert kunnskap, erfarings-
basert kunnskap og pasientens ønsker og 
behov i en gitt situasjon. Brukerkunnskap 
og brukermedvirkning er viktig, sammen 
med en reflektert og systematisk bruk av 
ulike kilder. Å søke i aktuelle databaser 
og kontinuerlig vurdere kvaliteten på 
forskningen er et krav for å kunne ta 
kunnskapsbaserte beslutninger. 

Anbefalte databaser: http://kunn-
skapsbasertpraksis.no/kunnskapsbasert-
praksis/

Helsebiblioteket foretar systematiske 
søk; http://www.helsebiblioteket.no/ gir 
tilgang til databaser som Medline, Pub-
Med, EMBASE, lover og regler, oppsum-
mert forskning (Cochrane library).

For å kunne jobbe kunnskapsbasert 
i praksis må man ha god tilgang på 
forskningslitteratur, samt økt kunnskap 
for å forstå og vurdere forskning. Le-
delsesforankring og kollegial støtte med 
oppmuntring til å anvende forskning i 
praksis er viktig. Man må gå i seg selv og 
være villig til å endre praksis.

Nasjonale faglige retningslinjer skal 
hjelpe behandlere og ledere av tjenester 
til å yte tjenester som er kunnskapsbaser-
te og bidrar til kvalitet. Dette er retnings-
linjer som er systematisk utarbeidete råd 

og anbefalinger knyttet til forebygging, 
diagnostikk, behandling, rehabilitering, 
oppfølging eller organisering innen-
for helsetjenesten. Anbefalingene gitt i 
nasjonale faglige retningslinjer er ikke 
rettslig bindende, men er retningsgivende 
og normerende. Helsepersonelloven 
paragraf 4 sier at behandlere skal alltid 
gjøre individuelle vurderinger, men hvis 
behandler velger å fravike anbefalinger 
i vesentlig grad, skal det begrunnes og 
dokumenteres i journalen (journalfor-
skriften paragraf 8).

«TANNBARN»
Nasjonal faglige retningslinjer for tann-
helsetjenester for barn og unge 0-20 år 
ble startet i 2013 av Helsedirektoratet.

Dette er et hjelpemiddel for kvalitets-
forbedring i deler av tannhelsetjenesten 
for å redusere ulikheter i tannhelsen og 
ulikheter i tannhelsetilbudet.  Effekten av 
tiltak blir klarere for klinikere. Barn og 
unge er prioritert i tannhelsetjensteloven 
og grunnlaget for livslang god tannhelse 
legges i barndommen. «TannBarn» er 
også utviklet for å få riktig prioritering 
og vridning av ressurser til forebyg-
gende tiltak som har effekt.  Man ønsker 
å oppnå effektiv behandling av intial-
karies, få en enda større prioritering av 
barn/unge med høy kariesriskio og/eller 
tjenestebehov, samt samhandling og gode 
pasientforløp.

 Anbefalingenes styrke går fra sterk 
(anbefaler/bør) til svak (foreslår/kan) 

HVORDAN JOBBE 
KUNNSKAPSBASERT? 
Tannlege Gro Jørgensborg holdt denne forelesningen, som 
ble åpnet med et beskrivende sitat fra W. Edwards Deming 
om hva kunnskapsbasert jobbing går ut på; «It’s not enough 
to do your best: You must know what to do, and then do 
your best».

Gro Jørgensborg foreleste både om kunnskaps-
basert praksis og om de nye retningslinjene for 
tannbehandling av barn og unge, «TannBarn». 
Foto: Anne L. Buvik
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og lovkrav (skal) (f.eks. under opplys-
ningsplikten). Anbefalingenes styrke 
uttrykker graden av tillit til at det å 
følge en anbefaling, vil gjøre mer nytte 
enn skade. Styrken på anbefalingene 
avhenger av kvaliteten på dokumentasjo-
nen (forskningen) og arbeidsgruppens 
vurderinger (erfaringsbasert kunnskap og 
brukerkunnskap). Nytte i forhold til mu-
lig skade, om det er enighet om verdier 
og preferanser knyttet til anbefalingene, 
kostnader - nyttevurderinger (kostnader 
og helseeffekter) i et livsperspektiv.

Del 1 i «TannBarn» handler om helse-
fremmende og forebyggende tiltak, non-
operative tiltak av initial karies, opplys-
ningsplikten ved mishandling og alvorlig 
omsorgssvikt, lovbestemmelser og faglig 
forsvarlighet samt særlige tiltak for å 
redusere ulikheter i tannhelse og tann- og 
munnundersøkelser av barn og unge.

Del 2 tar for seg barn og unge med 

helseutfordringer og/eller rehabiliterings-
behov, vegring, angst for tannbehandling, 
behandling av dentale traumer, erosjoner, 
utviklingsforstyrrelser og TMD, operativ 
behandling av karies, spesialkompetanse, 
samhandling og helhetlige pasientforløp.

Del 1 av retningslinjen hadde hørings-
frist 10.04.17 og publiseres høsten 2017 
etter Helsedirektoratets godkjenning.

ANBEFALNINGENE
Noen av de viktigste – foreløpige, ennå 
ikke vedtatte - anbefalingene er:

Tennene bør pusses to ganger dag-
lig allerede fra frambrudd av den første 
tannen. Det blir viktig å nå ut med denne 
informasjonen til helsestasjonene. Tidli-
gere har det vært anbefalt å pusse én til 
to ganger daglig, nå blir det altså to som 
standard.

Tannhelsepersonell må informere om 
gode vaner for tannpuss og munnhygiene, 

og drive oppfølging i tillegg til opplæring. 
Det blir viktig å stå på for å formidlet denne 
informasjonen, tannhelsepersonell må være 
på hugget og ikke gi opp selv om man møter 
noe motstand.

Ved bruk av fluortannkrem til småbarn, 
anbefales at man bruker en mengde på stør-
relsen med en ert på tannbørsten fra barna 
er tre år. Tidligere ble denne mengden først 
anbefalt fra sju år. 

MI-samtale (motiverende intervju) skal 
brukes som redskap for å endre uheldig 
adferd. Det trenges opplæring for å benytte 
denne samtalen effektivt og virkningsfullt. 
Det finnes gode opplæringsvideoer på nettet.

I spesielle tilfeller kan man benytte ekstra 
fluor-tilskudd (tabletter, skyllevæske, flu-
orlakk, tannkrem med høyt fluorinnhold). 
Dette er en såkalt «svak» anbefaling, tenkt i 
tilfeller med et større kariesproblem og hvor 
adekvat tannpuss er vanskelig å gjennom-
føre.

En sterk anbefaling er å pensle risikoflater 
med fluorlakk. Det har vært delte meninger 
om dette tidligere, men nå er effekten doku-
mentert gjennom tretten ulike studier. 

En annen ny sterk anbefaling er å legge en 
fissurforsegling på de permanente molarene 
hos barn som ikke har en lav kariesrisiko. 
Seksårsjekslene får mye «juling» gjennom 
livet, og det er godt dokumentert at fis-
surforseglingen beskytter dem effektivt. Det 
er viktig at forseglingen legges riktig, og det 
er spesielt viktig med effektiv tørrlegging før 
prosessen.

Non-operativ kariesbehandling blir prio-
ritert. Det har vist seg å være fullt forsvarlig 
kun å legge fissurforsegling over karies Grad 
1 og 2.

Jørgensborg understreket ellers helsesta-
sjonens rolle i implementeringen av de nye 
anbefalingene. Nært samarbeid mellom 
tannhelsetjenesten, helsestasjoner og 
skolehelsetjenesten blir helt sentralt. Dette 
utdypes i retningslinjene som kommer i 
TannBarn. Tannpleierne Eline Juel Bjørkvik 
og Britt Sønnesyn har også sittet i Helsedi-
rektorates gruppe, og har deltatt i arbeidet 
med retningslinjene.

I den nye retningslinjene 
anbefales det en ertestor 
mengde med flurtannkrem 
allerede fra barna er tre 
år. Foto: Shutterstock.
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Referent: Trude Haugsdal 

Implantater utvikles hele tiden og 
blir stadig bedre. Pasienter som har 
fått implantater har kanskje ikke vært 
så gode med forebyggende tiltak i 
utgangspunktet – ettersom de har mistet 
tenner (med mindre det er tanntap i en 
ulykke eller lignende). Tannimplantater 
lages i dag av titan som har spesielle 
egenskaper i benvev. Reaktivt – oksydlag, 
korrosjonsresistens og lav løselighet. 
Formen på implantatene er sylindriske 
og er lette å plassere. Hvis man må 
fjerne implantatet, står man ofte igjen 
med en «alveole» som kan lett gro igjen. 
Mikrogjenger er øverst på implantatet, 
større gjenger nederst. Når implantatet 
belastes, stimuleres det omgivende 
benvevet. Den ru overflaten på implantatet 
gir en større overflate som kan reagere 
med ben. Distanser er det som stikker 
gjennom slimhinnen/mucosa.

•  Det er to hovedtyper: 
•  Flat top: (Brånemark)
•  Koniske distanser som skrus ned i 

implantatet (Nobel Biocare, Strauman, 
Astra-Tech)

•  Viktig å bruke et system som man kan 
få reservedeler til om 5-10-15 år

•  Se blant annet:
www.whatimplantisthat.com

HVA ER DE STORE UTFORDRINGENE?
Det å etablere en stabil osseointegrasjon, 
bevare og opprettholde marginalt bennivå 
samt unngå utvikling av periimplantitt/
mucositt. Det er her tannpleiere kan gjøre 
en viktig jobb!

BIOLOGISKE REAKSJONER ETTER 
IMPLANTASJONEN:
I benet omkring implantatet, på 
implantatoverflaten og i overgangssonen 
mellom implantat og ben (interface), 
lokale og systemiske impulser og stimuli, 
cellereaksjoner, benresoprosjons- 
prosesser og bennydannelse.

OSSEOINTEGRASJON:
•  Reorganisering og benresorpsjon, 

dannelse av umodent ben, 
benremodellering foregår hele livet. 
Tilhelingen tar ca. 3 - 6 mnd.

•  Flere behandlere tar seg ikke tid til 
å vente at benet skal tilhele rundt 
implantatet, og belaster det med 
distanse umiddelbart etter innsetting. 
Før var behandlerne veldig skeptisk til 
dette, men det ser ut til at det går stort 
sett greit.
«The race for the surface»: Ioner, 

polysakkarider, lg, proteiner, fibroblaster 
mm. Det dannes fibrinnettverk. 
Stamceller i blodet fester seg på 
overflaten. Hvis overflaten er korrekt 

utformet, omformes stamcellene til 
bendannende celler. Det begynner 
å dannes ben som fører til en 
helintegrasjon av implantatet. 

Professor Ellingsen var klar på at 
man aldri skal pushe noen form for 
behandling på pasienter, særlig ikke 
implantatbehandling. Det kan involvere 
en stor emosjonell og ikke minst 
økonomisk belastning. Det finnes ulike 
løsninger for retensjon til implantatene; 
mange er avtakbare, klipsimplantater på 
hjørnetannens plass, kulefester, klikkes 
på plass.

HVORDAN HINDRE UTVIKLING AV PERI-
IMPLANTITT MED FATALT RESULTAT?
Hvordan ser det egentlig ut i kjeven?
•  Normalt er det fibre, kartilførsel, 

nervetilførsel rundt en tann. Rundt et 
implantat mangler fibrene som går fra 
tannen/implantatet og ut i gingiva. Ved 
lommedybdemåling langs implantatet 
er det ingen fibre som hindrer 
lommedybdemåleren i å gå ned til 
beinet. Viktig å bruke veldig lett trykk, 
ikke så hardt som på øvrige tenner.

•  Periimplantat mucositt (infeksjon i 
bløtvevet) er diagnostisert i opptil 
80% av implantatpasienter (Koldsland 
et al 2010). Langtidsmucositt øker 
incidensen av periimplantitt (Costa et 
al 2012). Derfor viktig med hyppige 
recall ved tannlege/tannpleier hvor 
undersøkelse og vedlikehold av 
tannimplantater er viktig!

•  Godt mekanisk renhold er viktig. 
Hvis infeksjonen diagnostiseres, må 
det behandles tidlig og kontrolleres 
regelmessig (2-4 g/år). Godt renhold gir 
redusert risiko for at inflammasjonene 
utvikler seg til tap av benstøtte og 
potensielt tap av implantatet.

BEHANDLING AV TANNTAP OG 
TANNERSTATNINGER
Professor Jan Eirik Ellingsen, Institutt for klinisk odontologi, 
UIO, hadde et av konferansens hovedforedrag, i to avdelinger. 
Tittelen på foredragene var: «Behandling av pasienter med 
tanntap og protetiske erstatninger» og «Tannimplantater 
– hvordan unngå periimplantitt,  og hvordan behandle 
periimplantitt dersom man er så uheldig å få det?»
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•  Visuell inspeksjon av mucosa: farge og 
tekstur, palpasjon av mucosa: se etter 
puss og forekomst av plakk

•  Protetikk: løse kroner, broer, 
skruehull, frakturer, tilgjengelighet for 
renhold, lommedybde, blødning etter 
lommedybdemåling (BOP), røntgen?

•  Diagnostisering av peri-implantatitt: 
Ikke BOP/puss eller økt lommedybde à 
registrering av hjelpemidler, samt gi ros 
og polering

•  BOP/puss, men ikke økt lommedybde à 
MUCOSITT: vurdere nye hjelpemidler, 
eventuelt instruksjon og polering. 
Viktig å fange dette opp på dette stadiet!

•  BOP/puss samt økning i lommedybder 
à RØNTGEN  

•   Normalt bennivå: peri-implantat 
mucositt

•   Lavt bennivå 
•   Stabilt lavt bennivå (ingen endring: 

ikke gjøre noe)
•   Endring i bennivå: periimplantitt, 

behandling må igangsettes
•  Diagnostisering er ikke så lett når det 

gjelder aktiv peri-implantitt

HVORDAN HINDRE UTVIKLINGEN?
Hvorfor blir det periimplantitt? Det vet vi for 
lite om, det er ikke alltid lett å vite hvorfor, 
men noen mulige faktorer er: 
•  Hvis broen ligger for tett opp mot 

gingiva, vil det ikke være plass til å 
holde det rent, stor sannsynlighet at 
det går galt. Viktig at behandler har 
kunnskap.

•  Perio-flow, laser, titancurette er viktige 
hjelpemidler. Viktig å unngå skade av 
implantatoverflaten (Ramaglia et al 
2006, Quirynen et al 1993, Mann et al 
2012)

•  Viktig å ikke etterlate spor/rester av 
instrumentet man benytter.

UTVIKLING AV IMPLANTATMATERIALER 
OG BENERSTATNINGSMATERIALER 
– TILHELING AV VEV OG 
VEVSREGENERASJON
•  Implantater har en lang historie – 

er funnet på hodeskaller både fra 
mayakulturen og romertiden

•  Bladimplantater – massive resorpsjoner, 
kan være umulig å sette nye implantater 
når det går galt, ettersom alt av kjeveben 
er borte

•  Benremodellering og regenerasjon er 
kompliserte prosesser som tar tid, er 
sensitiv og involverer ulike faktorer 

•  Bein og bløtvev kan tilhele uten 
påvirkning av materialet eller 
regenerasjon av benet, slik at vi får en 
raskere og/eller bedre osseointegrasjon. 
Viktig å ha tilstrekkelig styrke for å 
motstå tyggekreftene

•  Ikke toksisk, være stabilt, ikke 
korrosjon. Kan titan bli enda mer 
optimalisert?

HVORFOR FLUOR?
•  Fluorionene kombinerer en spesifikk 

effekt ved å reagere med titan og ha 
positive effekter relatert til kalsifisert 
vev, avleiring av kalksalter i levende vev. 
Kan inkorporeres i krystallstrukturen til 
titandioksid

SCAFFOLDS – 
BENERSTATNINGSMATERIALER – 
GROR FAST I BEN OG STIMULERER 
TIL BENNYDANNELSE.  HER ER NOEN 
EKSEMPLER:
•  Behandling av alveolarprosessen, 

benoppbygging i sinus, utvidelse 
av alveolarprosessen, periodontale 
defekter, peri-implantittbehandling, 
ekstraksjonsalveoler, bencyster, kirurgi i 
ryggsøylen, benvolumfiller

•  Utvidelse av alveolarprosessen (tumor, 
traumer, implantatrevisjon, infeksjon)

SYNTETISK
•  Stabil konstruksjon, vide porer, 

store interne overflater, ikke-toksisk, 
osteokonduktive egenskaper.

Professor Jan Eirik Ellingsen hadde et 
dyptpløyende foredrag om im- 

plantater og ulike tilstader forbundet 
med dette. Foto: Anne L. Buvik.
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Dentalutstillingen er alltid et spennende innslag på NTpFs fagkonferanse, og 
utstillerne kjenner sin besøkelsestid. Oppslutningen var også denne gangen stor, 
med mer enn 30 utstillere i ulike kategorier på plass. De aller fleste er produkt-til-
bydere, men mange organisasjoner og institusjoner finner også veien til konferan-
sen. Både HELFO, Norsk Tannvern, TkØ og nystartede «Tannhelse uten grenser» 
var på plass begge dager.

Utvalget av nye og gamle produkter var også stort. Nye tannkremer med mange 
virkemåter ble introdusert, og tilbud fra Oral B om gratis elektrisk tannbørste 
til demonstrasjonsbruk på klinikken, vakte også anerkjennelse og interesse fra 
mange tannpleiere. 

Det var livlig aktivitet på de fleste stands begge dager, og mange tannpleiere gikk 
rundt med velfylte handleposer. Årets «goodiebag» var også usedvanlig velfylt, så 
utstillerne fikk satt sitt tydelige preg på konferansen.

ATTRAKTIV 
DENTALUTSTILLING

Renate Nylund Derås vakte begeistring med 
tilbudet om gratis demonstrasjonstannbørste på 
standen til Oral B.

Forskningsassistent og 
tannpleier Ingrid Klepaker 
og prosjektleder og 
tannpleier Line Schrøder 
Karlsen var på plass på 
standen til TkØ.

Nina Diesen prøver lupebriller under kyndig 
veiledning av Per Johan Petterson.

Et spesialtilpasset sugehode for 
tørrlegging vakte interesse.

Farger er aldri feil, og hos TePe er det mye av dem.
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Log inn med din Linkedin profil. Alle aksepterte eksklusive 
klubbmedlemmer får en gratis velkomstgave*

MELD DEG PÅ NÅ & FÅ EN 
GRATIS VELKOMSTGAVE !

Scan QR koden eller log inn på 
linkedin.com/groups/8589598

* Så lenge lageret varer

Colgate® PROclub er en Linkedin basert klubb eksklusivt for nordiske tannleger, 
tannpleiere og annet tannhelsepersonell. Som medlem vil du få eksklusiv tilgang  
til produkter og tjenester som kan være aktuelle og fordelaktige i din daglige  
praksis på klinikken. F. eks:

Oppdatering på det siste innen forebyggende 
og reparativ tannbehandling

VIP-invitasjon til etterutdannings  
seminarer, webinarer og symposier 

Pasientbrosjyrer og praktiske verktøy

Webshop med eksklusive  
medlemsfordeler  
(kommer snart)

Profesjonelt nettverk 

INTRODUSERER 
COLGATE® 

ColgatePro-Ann_Tannstikka_NO.indd   1 22/03/2017   10.27
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AKTUELT

Tannstikka møtte henne til en liten prat 
i en pause på konferansen. Karin Aspmo 
fikk prisen for sitt arbeid med rusmis-
brukere ved FunkisHuset i Sandnes, hvor 
Sandnes Tannklinikk de siste fem årene 
har stilt opp for å hjelpe rusmisbrukere 
med veiledning og munnpleiemidler.
- Dette blir dermed ikke en pris til meg, 
men til hele Sandnes Tannklinikk, under-
streker Aspmo både på begynnelsen og 
slutte av vårt intervju. Og hun trakk også 
frem kollegene i sin takketale under selve 
utdelingen.

- Fortell om din yrkeskarriere.
- Jeg kommer opprinnelig fra Målselv 

i Troms, men har min utdanning fra 
Bergen, hvor jeg gikk ut med det første 
kullet med tannpleiere ved utdanningen 
der. Det var i 1977. Utdanningen var i 
sin spede begynnelse, vi var vel en slags 
prøvekluter, hvor veien litt ble til mens 
vi gikk, men det er moro å konstatere at 
svært mange av dem som gikk på utdan-
ningen den gang, fortsatt er praktiserende 
tannpleiere. Så det var vel ikke så aller 
verst, konstaterer Karin med et smil. Hun 

er inne i sitt siste arbeidsår, til neste år 
blir hun pensjonist.

Yrkeskarrieren begynte i Nord-Norge, 
men i 1979 flyttet hun til Sandnes, og 
siden har hun blitt der. 

- Jeg har stort sett jobbet i det offent-
lige, en del med skoletannhelse, men jeg 
var også lærer i tre år ved utdanningen 
for tannhelsesekretærer. Det var interes-
sant, men jeg savnet nok å praktisere, 
så etter hvert gikk jeg tilbake til det. 
De siste årene har jeg jobbet dels som 

folkehelsekoordinator i Sandnes, og dels 
som tannpleier ved Sandnes Tannklinikk. 
Det er en spennende kombinasjon. Som 
folkehelsekoordinator er jeg med på å 
utvikle og igangsette prosjekter og tiltak 
innen folkehelsearbeid, tilrettelegge for 
samarbeid mellom ledere, knytte kontakter 
i kommunen og så videre, forteller hun.

SÅRBARE GRUPPER
Men sårbare grupper har en stor plass i 
Karins engasjement.

ÅRETS TANNPLEIER 2017:

BRENNER FOR RUSMISBRUKERNE
Karin Aspmo (63) fra Sandnes 
ble utnevnt til «Årets Tann-
pleier» under festmiddagen 
på fagkonferansen på Hamar. 
Oral B sponser prisen, som er 
på 10000 kroner, samt diplom 
og blomster. Prisen henger 
høyt, og årets vinner var både 
overveldet og overrasket.

Tekst og foto: Anne L. Buvik

En lykkelig og overveldet «Årets tannpleier» med blomster og diplom.
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Oral-B ønsker hvert år å hedre en 
tannpleier som har utmerket seg innenfor 
fagområde til tannpleierne.
Oral-Bs pris gis til en tannpleier som har 
gjort seg bemerket spesielt innenfor det 
helsefremmende og forebyggende arbeid.
Årets vinner er en veteran å regne som 
tannpleier. Hun har alltid vært aktiv 
innen folkehelsearbeid, har vært med i 
lokalforeningen og også vært leder. Hun er 
folkehelsekoordinator/ledende tannpleier.
Hun er aktiv i distriktet for å fremme 
tannhelse blant behandlingstrengende i 
samfunnet.
Hun har vært med på å arrangere 
kurs i eldretannpleie for tannhelse og 
omsorgstjenesten.
I 2016 ble hun tildelt Funkisprisen med 
Sandnes Tannklinikk. Prisen fikk hun på på 
grunnlag av å ha skapt positive holdninger 
til Funkishuset og brukerne og med dette å 
heve livskvaliteten til de rusavhengige.
Årets vinner: Karin Irene Aspmo.

- Ja, jeg er opptatt av at samfunnet skal 
gi gode tilbud til eldre, innvandrere, syke 
og rusmisbrukere. Tannhelsetjenesten 
har utviklet et godt samarbeid med fylke 
og kommune, og vi er til stede på ulike 
arenaer, blant annet for innvandrere, og 
nå er vi blitt en kjent og brukt ressurs. Vi 
hentes inn på skoler og på læringssenter 
som en integrert del av helsearbeidet. Slik 
kan vi spre opplysninger om tannhelse og 
forebygging blant mange grupper. Helse-
stasjonen er også et viktig kontaktpunkt, 
sier hun.

Men rusmisbrukerne har vært en stor 
og viktig gruppe å nå, både for Karin 
og kollegene ved Sandnes Tannklinikk. 
Samarbeidet med FunkisHuset i Sandnes, 
et lavterskeltilbud til rusmisbrukere, be-
gynte i 2012 da Tannhelse Rogaland ved 
Sandnes Tannklinikk tok kontakt med 
huset i forbindelse med den internasjo-
nale tannpleiedagen. Ønsket var «å nå de 
som trengte det mest», de som kanskje 
ikke oppsøker tannklinikken selv om de 
har rett på gratis behandling.

GJORDE INNTRYKK
- Jeg møtte mange mennesker som gjorde 
inntrykk på meg. FunkisHuset er et unikt 
lavterskeltilbud. Klientene får ikke ruse 
seg mens de er der, men mange er ruset 
når de kommer. De får hjelp til mange uli-
ke ting, også helsestell. Det er viktig at vi 
møter dem på like fot. Både kommunika-
sjon og det vi kan bidra med, skal være på 
deres premisser. Som tannpleier kan man 
ikke «trenge seg på» noen. Mange forteller 
om tannlegeskrekk, og til å begynne med 
lå jeg litt lavt i terrenget. Men FunkisHu-
set opplyser på informasjonsmonitoren 
sin om når jeg skal komme og når jeg er 
der, og da er det mange som tar kontakt, 
sier Karin.

I tillegg til å yte hjelp på klientens egne 
premisser, er det også gratis utdeling av 
tann- og munnpleiemidler. Og alt dreier 
seg selvsagt ikke bare om tannpleie – 
samtaler og mellommenneskelige relasjo-
ner er ikke mindre viktig!

FIKK PRIS OGSÅ I FJOR
Tilbudet Sandnes Tannklinikk gir, er 
høyt verdsatt av alle, og er blitt lagt mer-
ke til. I fjor fikk Sandnes Tannklubikk 
ved Karin Aspmo tildelt «Funkispri-
sen». Den gis til personer eller institu-
sjoner som har gjort seg bemerket med 
positive holdninger til FunkisHusets 
brukere og som på den måten har bi-
dratt til å heve livskvaliteten for rusmid-
delavhengige.

- Det er flott å bli verdsatt, enda bedre 
er det at arbeidet vi gjør, blir kopiert av 
andre, slik at stadig flere rusmisbrukere 
kan få dette tilbudet, påpeker Karin.

Med 40 års yrkeserfaring som tann-
pleier har Karin en ansiennitet i NTpF 
som få kan matche.

- Jeg meldte meg inn som student, og 
har beholdt medlemskapet hele tiden. 
Det er viktig å ha en god og aktiv fagfo-
rening. Jeg var i en periode medlem av 
det daværende landsstyret, husker ikke 
helt hvor lenge, men det var noen år. 
Jeg har også vært aktiv i lokalavdelin-
gen i Rogaland, sier Karin.

TEAMARBEIDER
Karin fremstår som en energisk og aktiv 
person, hun har nesten ikke tid til å sitte 
stille under våre tilmålte minutter mel-
lom forelesninger på fagkonferansen, 
og hun er nok ikke helt komfortabel 
med å snakke om seg selv. Som mange 
andre tannpleiere, er lagspill og teamar-
beid noe som passer henne enda bedre.

Til tross for mange og aktive år som 
tannpleier, Oral B-prisen som «årets 
tannpleier» kom overraskende på henne.

- Det var en totalt overraskelse og 
samtidig en stor ære. Men jeg skjønner 
det ikke helt – jeg synes ikke jeg har 
gjort noe annet enn det mange andre 
gjør, sier hun bestemt, og fortsetter: 
- Men visst var det fantastisk. Jeg er 
ydmyk og rørt, det var nesten en ut-av-
kroppen-opplevelse å gå frem på podiet 
for å motta den. For en fantastisk opp-
levelse på slutten av sin yrkeskarriere!

- For nå skal du gi deg?
- Ja, jeg har ett år igjen å jobbe. Jeg vet at 

det er andre gode kolleger som vil holde 
oppe trykket og ta seg av de som trenger 
oss på FunkisHuset, hevder hun.

Karin Aspmo hevder bestemt at nå 
er det barnebarn som skal prioriteres, 
men ingen blir vel overrasket om hun 
også dukker opp på gamle tomter nå 
og da. For har man først omsorg for 
sårbare grupper og bryr seg om de svake 
i samfunnet, makter man neppe å slå av 
engasjementet sånn over natta. Sånn er 
det bare. Og bra er det.

«Tannstikka» gratulerer med en velfor-
tjent pris! Og for de som åtte lure: Karin 
har gitt prispengene direkte videre til 
FunkisHuset. Dette er virkelig en pris til 
alle!

Juryens begrunnelse
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Finns det en koppling 
mellan parodontit och 
reumatoid artrit? Det vill säga 
mellan tandlossning och 
ledgångsreumatism. Det vill 
en grupp forskare ta reda på 
och får nu drygt 700 000 kr 
till sitt förfogande av Eklund 
Foundation.

Nylig tillkännagav nybildade stiftelsen 
Eklund Foundation, som delar ut stöd 
till forskning och utbildning inom det 
odontologiska området, vilka projekt 
som får pengar 2016. Ansökningar från 
hela världen kom in och ur dessa har 
fyra forskningsprojekt valts ut, ett av 
dem är Oral conditions in patients with 
Reumatoid Artheritis: a population based 
case-control study och leds av Stefan 
Renvert, professor i oral hälsovetenskap 
vid Högskolan Kristianstad.
– I dag finns det vetenskapliga studier 
som talar både för och emot ett samband 
mellan parodontit och reumatoid artrit. 
Vi hoppas att vår studie kan bidra till att 
belysa den eventuella kopplingen mellan 
dessa båda sjukdomar.
Stefan Renverts projekt får närmare 
hälften av stiftelsens avsatta medel för 
2016 till sitt forskningsprojekt. Tio 
procent av världens vuxna befolkning 
lider av en allvarlig form av paradontit, 
alltså tandlossning, vilket gör den till den 
sjätte vanligaste sjukdomen i världen. 
Parodontit initieras av mikroorganismer 
men är liksom reumatoid artrit (RA, 
eller ledgångsreumatism) en inflam-
matoriskt driven sjukdom. Sjukdomarna 
delar många riskfaktorer, som exempelvis 
rökning, och har genetiska kopplingar i 

KAN TANDLOSSNING OCH LEDGÅNGS-
REUMATISM HÄNGA IHOP?

att patienten bryter ner vävnad, inflam-
mationsceller medverkar i den aktiva 
sjukdomen och symtomen påverkas av 
anti-inflammatorisk behandling.
– Om ett samband kan klarläggas skulle 
det teoretiskt vara möjligt att minska 
risken för utbrott av RA genom att tidigt 
fånga upp och behandla parodontitpati-
enter, exempelvis genom tandhygienist-
behandling, säger Stefan Renvert.

PROJEKTET I KORTHET
En av de mikroorganismer som förekom-
mer vid parodontit (Porphyromonas 
gingivalis) har en unik egenskap att 
citrullinera (omvandla) en av krop-
pens aminosyror Arginin till citrullin. 
Kroppen reagerar då genom att bilda 
antikroppar mot såväl P. gingivalis som 
mot citrullinerade peptider och proteiner 
(anti citrullinated protein antibodies, så 
kallade ACPA´s). Immunsystemet attac-
kerar ofta citrullinerade proteiner, vilket 
kan leda till utvecklingen av autoimmuna 

sjukdomar som reumatoid artrit (RA) 
och multipel skleros (MS).
– Utöver att studera sambandet mellan 
parodontit och RA ska vi studera mun-
hälsostatus hos individer med respek-
tive utan reumatoid artrit. Sedan vill vi 
identifiera parodontala skillnader hos 
individer med RA som har behandlats 
med biologiska anti-inflammatoriska pre-
parat jämfört med de som inte fått sådan 
behandling, förklarar Stefan Renvert. Och 
slutligen ska vi studera biomarkörer för 
RA i relation till parodontit och anti-
kroppars svar mot P. gingivalis.
Forskningsprojektet är ett samarbete 
mellan Högskolan Kristianstad, Reuma-
tologiska kliniken Karlskrona, Blekinge 
Tekniska Högskola, SNAC Blekinge och 
forskare vid Karolinska institutet. Stefan 
Renvert ska leda forskningsarbetet.

Denne artikkelen er hentet fra svenske 
«Tannhygienisttidningen» nummer 5/16. 
Gjengis med tillatelse.

Stefan Renvert, professor i oral hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad. 
Foto: «Tannhygienisttidningen»
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TBIT-prosjektet er et nyoppstartet 
fagutviklingsprosjekt ved 
Tannhelsetjenestens kompetansesenter 
Midt-Norge (TkMN). Prosjektet er det 
første av sitt slag i landet, og finansieres 
av Helsedirektoratet. Vi tar imot 
henvisninger fra tannhelsetjenesten i 
region Midt-Norge, og vi åpner for TBIT-
behandling 1.9.2017. 

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
For de fleste barn er tannundersøkelser 

og tannbehandling uproblematisk. For 
de som opplever det som vanskelig, har 
den offentlige tannhelsetjenesten mange 
verktøy og hjelpemidler for å ivareta 
barn og unges tannhelse på en god måte. 
Gjennom tilvenning, bruk av sedasjon 
og behandling i narkose har man et bredt 
spekter av tilpasninger å velge mellom. 
Likevel er det noen grupper barn og unge 
som kan trenge annen type behandling og 
tilrettelegging for å mestre for eksempel 
en tannundersøkelse. 

Omtrent 9 % av alle barn og 
ungdommer er så redde for 
tannbehandling at vi klassifiserer deres 
frykt som en angstlidelse – en fobi mot 
tannbehandling. Disse barna og 
ungdommene har store vansker med å 
motta ordinær tannbehandling, og på 
gruppenivå har de også dårligere 
tannhelse og er overrepresentert i 
ikke-møtt-statistikken. Disse barna og 
ungdommene ønsker vi å hjelpe gjennom 
TBIT-prosjektet.

TRYGGE BARN I TANNBEHANDLING
En tverrfaglig behandling og forebygging av tannbehandlingsangst hos barn og ungdom

Et etterlengtet prosjekt 
rettet mot barn med 
tannbehandlingsangst 
starter i Trondheim.

Fortsetter side 30
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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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TVERRFAGLIG, NASJONALT OG 
INTERNASJONALT SAMARBEID
TBIT-teamet ved TkMN består av 
tannhelsesekretær Sissel Hjelmen Aasan, 
pedodontist Runa Das og psykolog/
prosjektleder Ingrid Elevine Berg 
Johnsen. I prosjektet jobber psykolog, 
tannlege og tannhelsesekretær i et 
tverrfaglig team for å hjelpe barn 
som har angst for tannbehandling. På 
denne måten kan vi ivareta både de 
odontologiske og psykologiske aspektene 
ved behandlingen på best mulig måte. 

TBIT-prosjektet samarbeider med 
fagmiljø ved Karolinska universitetet i 
Stockholm, Senter for Odontofobi i 
Bergen, TOO-faggruppe og har også 
kontakt med Universitet i Oslo samt 
NTNU. Prosjektet har med dette en solid 
faglig forankring i flere ulike fagmiljø 
som har lang og bred erfaring i dette 
fagfeltet.

MÅL FOR PROSJEKTET
Prosjektet har følgende fire hovedmål:
1.  Tilby tverrfaglig behandling til barn og 

ungdom med tannbehandlingsangst.
2.  Utdanne «Trygge tannteam» i den 

offentlige tannhelsetjenesten – team 
med særlig kunnskap om og 
kompetanse i tilrettelagt 
tannbehandling for sårbare barn og 
ungdommer.

3.  Drive generell kunnskapsformidling og 
tilby kurs, opplæring og veiledning ut 
mot offentlig tannhelsetjeneste.

4.  Fasilitere og gjennomføre 
forskningsprosjekter i områdene 
barnetannhelse og psykologi.

KUNNSKAPSBASERT BEHANDLING
Ett av hovedmålene for prosjektet 
er å behandle barn og ungdom med 
tannbehandlingsangst. Vi jobber 
etter en behandlingsmetode utviklet 
av psykolog Shervin Shahnavaz ved 
Karolinska universitetet i Stockholm. 
Han har utviklet et manualbasert opplegg 

med bruk av kognitiv atferdsterapi 
for barn og ungdom, og metoden har 
dokumentert effekt på barn og ungdom 
med odontofobi. Over 80 % av de 
som deltok i hans studie ble kvitt sin 
tannbehandlingsangst gjennom denne 
behandlingen.

TBIT-behandlingen vil i all hovedsak 
bygge på denne metoden. Teamet vil i 
tillegg tilby traumesensitiv 
tannbehandling for de aller mest sårbare 
barna og ungdommene, og har et 
samarbeid med Barnehuset i Trondheim 
angående dette. 

REDDE BARN – REDDE VOKSNE?
Gjennom TOO-tilbudet (Tilrettelagt 
tannbehandling for mennesker utsatt 
for Tortur, Overgrep og/eller med 
Odontofobi) har man kartlagt et stort 
behov for tilpasset tannbehandling 
samt angstbehandling for de overnevnte 
gruppene. De fleste av pasientene som 
kommer i TOO-behandling forteller 
at deres angst for tannbehandling 
startet i barneårene, og flere av dem 

har etterspurt et tilbud for barn. 
Mange av TOO-pasientene har også 
store behandlingsbehov, mye smerter 
og mye vond skam knyttet til egen 
tannhelse. Med TBIT-prosjektet 
ønsker vi å forhindre at barn med 
tannbehandlingsangst må bære denne 
med seg inn i voksenlivet, og at de heller 
kan vokse opp med et godt forhold 
til tannhelsetjenesten og med en god 
munnhelse. 

Prosjektet faller godt inn under 
Helsedirektoratets nye retningslinjer; 
«TannBarn», der vi ser et tydelig og økt 
fokus på forebygging. Som helsedirektør 
Bjørn Guldvog uttalte i sin årstale i 
februar i år: Langsiktig god helse starter i 
barneårene. Tidlig innsats er nøkkelen og 
det handler om å sette inn riktig innsats 
til riktig tid for å kunne avbryte og endre 
skadelige livsmønster. Dette ønsker vi i 
TBIT å bidra til!

Ved spørsmål/kommentarer kan dere 
kontakte prosjektleder Ingrid Berg Johnsen. 
Ingrid.berg.johnsen@tkm-n.no

TBIT-teamet: Sissel Hjelmen Aasan til venstre, Ingrid Elevine Berg Johnsen i midten og 
Runa Das til høyre.
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Av Wubalem Kassahun 

Jeg er selv opprinnelig fra Etiopia og 
kom til Norge i en alder av åtte. Jeg 
studerte ved Universitetet i Bergen, og 
jeg har tidligere jobbet ved Tannklinikk1 
i Tromsø og ved Godtanna på Gol. I dag 
er jeg eier av Eiksmarka Tannlegesenter. 
Som nyutdannet tannlege var jeg en 
uke på universitetet i Addis Abeba med 

Harald Gjengedal og Cecilie Gjerde, og 
det var her jeg fikk inspirasjonen til å 
starte Tannhelse uten grenser.

Ved min tidligere arbeidsplass på Gol 
traff jeg en god venn ved navn Shane 
Murray som bistod meg med å stifte 
organisasjonen. Senere har jeg fått med 
meg tre tannlege-ildsjeler i styret. Sinduja 
Nagendrarasa er utdannet ved UiB og 
jobber i dag i den offentlige tannhelsetje-

nesten i Jessheim. Magnus R. Halland er 
utdannet ved UiB og jobber i privatsektor 
i Valdres og Bergen. Umair Zia er 
utdannet ved UiO og jobber i privat 
sektor i Lillestøm og Ringebu. 

I juli 2016 hadde jeg et to ukers 
prøveprosjekt i Etiopia sammen med 
Shane Murray, der jeg utførte behandlin-
ger og møter med de fire institusjonene vi 
samarbeider med i dag. Vi hadde på dette 

TANNHELSE UTEN GRENSER
Tannhelse uten grenser startet med en nyutdannet tannleges drøm om å gjøre en forskjell og 
bruke den faglige kompetanse til å hjelpe mennesker i utviklingsland hvor behovet er stort. 
Drømmen jeg en gang hadde, har nå blitt til virkelighet, og jeg vil gjerne invitere dere med på 
reisen fra organisasjonens oppstart og til i dag. 
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tidspunktet ikke nok midler til å utføre 
det arbeidet vi ønsket. Men siden jeg 
hadde så stor tro på prosjektet, dekket jeg 
nesten alle kostnadene for prosjektet selv. 
Etiopia har et innbyggertall på litt over 
100 millioner og landet har kun noen få 
hundre autoriserte tannleger. Behovet for 
hjelp er derfor veldig stort.

Gjennom bruk av sosiale medier nådde 
vi ut til annet tannhelsepersonell i Norge, 
interessen var stor og facebook-siden fikk 
raskt mange følgere. Da jeg kom tilbake 
fra prøveprosjektet i Etiopia i august tok 
jeg kontakt med Den Norske Tannlegefo-
reningen med forespørsel om støtte. De 
var veldig behjelpelige og vi fikk tildelt en 
stand på Nordental i Stavanger.  Norden-

tal gjorde det mulig for oss å nå ut til 
enda flere. Vi fikk muligheten til å fortelle 
om vårt arbeid, i tillegg til å få mange nye 
medlemmer og donasjon i form av utstyr. 

I juli 2017 reiser jeg sammen med fem 
andre frivillige tannleger for å utføre enda 
et nytt hjelpeprosjekt i Etiopia. Vi har fått 
donert fire røntgenmaskiner og over 200 
kg med diverse behandlingsutstyr og 
forbruksmaterialer. Det har overgått alle 
forventninger, og vi er overveldet av 
givergleden. Under hjelpeprosjektet skal 
vi bruke utstyret og gi det videre til våre 
samarbeidsinstitusjoner i Etiopia, alt ut 
ifra hvilket behov de måtte ha. I tillegg til 
klinisk behandling skal det gjennomføres 
undervisning for lokalt tannhelseperso-
nell, og vi skal ha forebyggende tannhel-
se-undervisning blant lokalbefolkningen. 

Vi har en positiv dialog med Norsk 
Tannpleierforening NTpF om en mulig 
fremtidig samarbeid. De tildelte oss en 
stand på messen på Fagkonferansen i 
Hamar, og det er vi veldig takknemlig for. 
Vi har et sterk ønske om å ha med oss 
tannpleiere på våre fremtidige prosjekter 
fordi behovet for deres kompetanse i fore-
byggende og helsefremmende arbeid er 
veldig stort. I framtiden ønsker vi også å 
ha med oss tannteknikere som kan bistå 

med enkle protetiske arbeide. Et slikt 
tverrfaglig samarbeid mellom tannleger, 
tannpleiere og tannteknikere vil kunne 
være svært nyttig og lærerikt for alle 
parter. 

For at organisasjonen skal kunne utvikle 
seg i den retning vi ønsker, trenger vi 
økonomisk støtte og donasjon av dentalt 
utstyr og materialer. Dette er ofte en 
mangelvare i Etiopia. Alt utstyr vi får 
doneres videre til Universitet i Addis 
Abeba, og det stilles garanti og krav om at 
det ikke skal videre distribueres til det 
private markedet. 

Drømmen var i utgangspunktet liten, 
men har nå blitt stor. Fremtidshåpet for 
Tannhelse uten grenser er å bruke 
erfaringene vi får fra prosjektene i Etiopia 
til å utvide arbeidet til andre utviklings-
land. 

Sammen kan vi gjøre en forskjell, én 
tann om gangen.

Behovet for hjelp på landsbygda i Etiopia er 
enormt. Foto: Tannhelse uten grenser.

NTpFs leder Hilde Aga omkranses av Umair 
Zia (t.v.) og Wuba Kassahun på standen til 
«Tannhelse uten grenser» på NTpFs konferanse 
på Hamar i månedskiftet mai-juni. Foto: Anne 
L. Buvik
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TANNPLEIER 
SØKES
Askim Tannhelsesenter søker tannpleier til vikariat fra 
august 2017. Deltidsstilling. Gode vilkår!
Øivind Berg berg68@online.no 

Askim Tannhelsesenter 
Dr. Randersgate 4 
1830 Askim  
Tlf: 99546434

Tannpleier
Tannhelse Melhus AS søker etter tann pleier  
i 80 % stilling, men 50–100 % vil kunne  
vurderes. Du må påregne én dag med 
kveldsjobbing i uken (forskjøvet arbeidstid), 
der du jobber sammen med en tannlege og 
tannhelse sekretær.

Vi kan tilby et stort og spennende fagmiljø med 
varierte arbeidsoppgaver i team med 4 allmenn
tannleger, spesialist i periodonti, spesialist i  
endodonti, tannpleier samt 6 tannhelsesekretærer.  

Vi ønsker oss en person som er initiativrik, 
utadvendt, sosial, engasjert, selvstendig og som 
bidrar til et positivt arbeidsmiljø med trivsel,  
samarbeid og samhold. 

Vi ønsker søkere som har noe erfaring. Hoved
oppgavene blir årskontroller, samt be handling  
og vedlikehold i samarbeid med periodontist. 
Trolig ca 50/50 for deling.

Vi har også narkosebehandling ved klinikken  . 
Tannpleier har en viktig rolle i dette teamet både 
før og etter tannbehandlingen.

Tiltredelse etter avtale, men ønsker så raskt det lar 
seg gjøre 

Søknadsfrist 15. juli. 
Merk med «Søknad tannpleierstilling».  

Tannhelse Melhus AS  
Melhusveien 451, 7224 Melhus  
Tlf.: 72 87 90 10  
Email: post@tannhelsemelhus.nhn.no

«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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tidsskrift for  
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.

REDAKTØR
Anne L. Buvik
an-buvik@online.no
95966151

FAGMEDARBEIDER: 
Benthe Hansen, tlf  951 33 580, epost: 
Benthe.Hansen@delta.no

REDAKSJONSMEDLEMMER
Ragnar Håkstad, lokalavd. Troms
Tlf. 99562223 
ragnar.hakstad@tromsfylke.no,

VARAMEDLEM:
Sonni McKenzie, lokalavd. Hedmark
Tlf. 97477921 
sonnimckenzie@hotmail.com,  

ANNONSER
Linda Ludmann, NTpf
E-post: ntpf@delta.no
Tlf. 90 47 41 17

MATERIELLFRIST 
Nr. 4: 15. august

FORSIDEBILDE
Lupiner i blomst. Foto: Anne L. Buvik

LAYOUT
cathrines cmykeri
chfuglei@gmail.com
Mob: 90 78 09 01

TRYKK
Merkur Grafisk AS

OPPLAGSKONTROLLERT

Merkur grafisk er 
godkjent som 
svane merket bedrift.

colorlab.no
The Norwegian Color Research Laboratory 

Lakkegata 23, 3. etasje
P.b. 9202 Grønland, 0134 Oslo, 
Tlf 904 74 117/21 01 36 50 
(kl.9-15), 
ntpf@delta.no, Kontonr: 
9235 15 58409

LEDER
Hilde Aga
Lillepers 20
3744 Skien
Mobilnr: 92062416  
(tirsdag - fredag)  
(hjemmekontor fredager)
hilde.aga@delta.no 
Lokalavdeling: Telemark

NESTLEDER
Trude Aalberg Haugsdal
Platousgate 29, 0190 Oslo
Tlf. 93252486
haugsdaltrude@gmail.com

STYREMEDLEM
Anne-Mai Nilssen
Postboks 592, 9256 Tromsø
Tlf a 46 44 75 89
Mob 92 09 90 43
annemai.nilsen@gmail.com 
Lokalavdeling: Troms

STYREMEDLEM
Britt Elise Sønnesyn
Lunnamyri 33, 6856 SOGNDAL
Tlf. 90824034
britt.sonnesyn@sfj.no

STYREMEDLEM
Kristin Holtan Saga 
Tlf a 90 87 52 98   
Tlf p 35 06 10 50 
kristinsaga@hotmail.com 

1. VARAMEDLEM
Liv Tveit Eigeland
Eikeland, 4790 LILLESAND
Tlf. 99232173
liv.eigeland@hotmail.com

2. VARAMEDLEM
Monica Håland
Veldevegen 35,  
4262 AVALDSNES
Tlf. 91684722
monicahaa@gmail.com

NTPFs ADMINISTRASJON
Kontorleder
Linda Ludmann, 
tlf. 904 74 177,  
epost: ntpf@delta.no 

Fagutvikler Benthe Hansen,  
tlf 951 33 580,  
epost: Benthe.Hansen@delta.no

IFDH REPR
Anne-Mai Nilssen
annemai.nilsen@gmail.com

Hilde Aga
hilde.aga@delta.no

NTpFs lokalavdelingsledere 2017

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.
melen@mrfylke.no
 

SOGN OG FJORDANE
Liv Hjørdis Ullaland
Mail: liv.hjordis.ullaland@sfj.no
Tlf: 97151631
  
BERGEN OG HORDALAND
Bente Bakke 
Tlf p 920 43 522
Tlf a 55 11 83 80/
56 57 03 50 
bente.bakke@hfk.no    

ROGALAND
Katrine Høyvik Bergum
Tlf 95 28 96 97
ntpf-rogaland@hotmail.com

VEST-AGDER:
Kirsti Merete Helgesen
tlf. 93645602  Kirstihelgesen@
hotmail.com

AUST-AGDER
Malin Skåli
Tlf. 91578493
ntpf.avd.aust-agder@hotmail.com
  
TELEMARK
Kristin Holtan Saga
Tlf. 90875298
kristinsaga@hotmail.com

 

VESTFOLD
Svanhild Botnen
tlf. 92011779
svanbotn@online.no

OSLO OG AKERSHUS
Amanda Dalila Sahnoun 
Tlf 45 21 96 13 
ntpfavdosloogakershus@gmail.
com 

HEDMARK
Inger Haugen
Tlf 99 72 38 85
inger.haugen@hedmark.org

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



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.

SPRUTEFRI!

2

> ELITE   
Rifene gir en bedre rengjøring og holder 
pussepastaen bedre i/på koppen

> ELITE FLEX 
25% mykere enn Elitekoppen

> ELITE EXTEND FLEX 
19 % lengere enn Elite og Elite Flex koppene

Pussevinkelstykke med
unik trippeltetting gir 

100 % hygiene

Obs! Samtlige gummikopper 
på markedet er engangs!

WP-64 M 

Gratisprøve av nye Elite Flex? 

Mail: office@whnordic.no


