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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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Når dette leses, er årets Stortingsvalg over. I øyeblikket 
er det ikke lett å gjette hvor valgvinden blåser og hvilken 
regjering vi kommer til å få, men om jeg skulle være enig 
eller uenig i resultatet, er det en ting jeg er hoppende glad 
over: Vi lever i et ryddig, velstrukturert, åpent demokrati. 
Hvilket privilegium! 

Vi har også, med svært få unntak, ansvarlige politikere 
som tar samfunnsoppdraget på største alvor. Norge er 
ett av verdens mest ukorrupte land – hos oss kan verken 

politikere eller embedsmenn ta imot den mest bagatellmessige gave eller fordel 
uten å oppgi det, og dertil regne med å få medienes kritiske søkelys på seg.

 Jeg tilhører IKKE dem som gir uttrykk for «politikerforakt». Tvert imot, jeg 
er glad og takknemlig for at noen vil gjøre en utsatt jobb og ta et ansvar de fleste 
av oss vegrer for. Og de som påstår at politikerne «skor seg» økonomisk på sin 
innsats, kan ikke ha sett hele bildet. De aller fleste av våre toppolitikere kunne 
når som helst ha skaffet seg toppjobber i næringsliv eller organisasjonsliv og 
fått mange ganger bedre betalt enn i sine nåværende jobber. Mange av dem har 
i årenes løp tatt nettopp dette spranget, så det er ingen grunn til å tro at det er 
økonomiske motiver som ligger bak en politisk karriere.

Jeg kommer med dette utbruddet fordi jeg blir lei meg og opprørt når jeg 
ser folks nedsettende, endog hatske kommentarer omkring politikere og vårt 
politiske system på sosiale medier i forkant av valget. Løft blikket, og se dere 
rundt om i verden! Vi har ikke politikere som manipulerer grunnloven eller 
gjennomfører tvilsomme folkeavstemninger i siste øyeblikk for å beholde 
makten, vi har ikke en uberegnelig «løs kanon» som statsoverhode som utsteder 
personlige ordrer i hytt og pine, og vi har heller ikke makthavere som effektivt, 
trinn for trinn, knebler de frie medier på vei mot det man i beste fall kan kalle 
et «autoritært demokrati».

Så uansett hvem det nå er som sitter med makten når dette leses, vet jeg at 
jeg fortsatt vil sove godt om natten. Jeg er også overbevist om at regjeringen 
vil jobbe med statens utfordringer innen helse og en aldrende befolkning, og 
justeringene som skjer, vil være til å leve med. Signalene både fra Arendalsuka 
og valgkampdebattene var tydelige og forutsigbare.

Dette nummeret av Tannstikka er mangfoldig og innholdsrikt. Jeg vil spesielt 
henlede tannpleiernes oppmerksomhet på at det i januar er studiestart for kull 
nummer to i videreutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Fristen utgår i 
oktober. La deg friste!

Ha en god, lærerikt høst. Og husk å glede deg over demokratiet i Norge!
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NTPF PRESISERER
Signerte artikler i «Tannstikka» 
står for forfatters egen regning, og 
innholdet gir ikke nødvendigvis 
uttrykk for NTpFs offisielle syn i 
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er betalt og utformet av annonsøren 
selv, og NTpF garanterer ikke for 
produktet.
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LEDER

Jobb og ulike jobbrealterte aktivitetar er 
ein del av kvardagen dagen igjen, etter 
vel fortent ferie og kvile.  Helsetenester 
var ein viktig del av diskusjonane i ulike 
media og blant politikarane under val-
kampen i år.

Den framtidige helsetenesta fekk stor 
merksemd under Arendalsuka. Tekno-
logien er ikkje alltid svaret på helseut-
fordringane. Ein proaktiv helseteneste 
der ein bevegar seg mot å førebyggja og 
prioritera folkehelse meir enn i dag, er 
svaret på helseutfordringane.  «Bære-
kraftig helseteneste» vart stikkordet for 
framtidig helseteneste, og dette nye ordet  

vart gjentatt i ulike samanhengar. Det er 
heilt avgjerande å innretta politikken slik 
at den stimulerer til førebyggjande tiltak. 
Det må på plass samarbeid på tvers av 
yrkesgrupper, og samhandling internt 
og eksternt. Berekraftig, førebyggjande 
teneste er motsvaret til den tradisjonelle, 
behandlande helsetenesta. Det er ofte for 
lite kunnskap om kostnad-nytte effekten 
av førebyggjande tiltak, difor må det meir 
mot til og systematisk eksperimentering 
på området. Helse og omsorg må inn 
som eit prioritert område i forskinga for 
å kunna levera betre folkehelseteneste, sa 
forskingsdirektør Røttingen i Arendal. 
Han erkjente samtidig at statusforskinga 
er i spesialisthelsetenesta. Det må i større 
grad leggjast til rette for eit kunnskapsløft 
i kommunen og praksisnær forsking i 
primærhelsetenesta, ifølgje forskingsdi-
rektøren.

Kunnskap om årsaksforhold er viktig. 
Barn og unge er eksponert for mat som 
er fattig på næring, og får feitt og sukker i 
overflod. Det har vore ein betydeleg auke 
i omsetjing av slikkerier, brusforbruket 
er fortsatt for høgt, og energidrikk er 
blitt trend blant unge. Vi veit at sukker 
er ein viktig faktor i utvikling av livss-
tilssjukdommar som diabetes 2, fedme og 
karies. Marknadsføring av usunn mat og 
drikke til barn og unge er styrt av ulike 
bransjeorgan. Verdens helseorganisasjon 
oppmodar nasjonale myndigheiter til å ta 
kontroll og visa handling. 

Noreg visar vilje til regulering av 
marknadskreftene med gode eksempel 
som røykelova og vinmonopolet. Her 
er førebygging av helseskader med på 
å legitimera tiltaka. Denne tanken kan 
også gjerast gjeldande på ulike områder 
når det gjeld mat og drikke. Vi treng 
universell innsats som gjer oppvekstmil-
jøet meir sunt. Vi treng barnehagar der 
servering av sunn mat og drikke er ein 
kvalitetsfaktor. Vi treng og skulen der en-
kle måltid og frukt og grønt også er ein av 
kvalitetsfaktorane. Gjennom helseriktig 
tilrettelegging i barnehage, i grunnskulen 
og i den vidaregåande skule, vil vi nå barn 
og unge. Liknande tiltak, samtidig som 
vi førebur den enkelte til å ta ansvar for 
eiga helse, er god folkehelsesatsing. Større 
ansvar for eiga helse gjennom gode fel-
lestiltak som gir rett retning  kombinert 
med individretta tiltak, vil vera svaret på 
framtidig helsesatsing. 

Takk til Arendalsuka for inspirasjon 
i arbeidet mot ei framtidsretta helse-
teneste, men vi veit at ei ei slik teneste 
ikkje leverar på grunnlag av ord, men av 
handling!

Ei bærekraftig helseteneste 
eller keisarens nye klær?



 5

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
Elin Rypdal, Asker 
Jill Rakel Hjartøy, Straumsjøen

50 år
Zahra Shafiee, Oslo

60 år
Unni Eva Holstad, Fyllingsdalen 
Unni Staven Haugen, Svorkmo

Tannpleieren fremmer god tann- 
og munnhelse, informasjonsmateriell
Tannpleiarforeininga har over lengre tid jobba med materiell for markeds-
føring av yrkesgruppa. I den forbindelse har foreininga også utarbeida eit 
slagord: Tannpleieren fremmer god tann- og munnhelse. Materiellet er tenkt 
til bruk i ulike arbeidssituasjonar for å promotera yrket og yrkesgruppa.
Det er to ulike plakatar, slik at de kan velja kva presentsjon som passar best på 
dykkar arbeidsplass, og ein flyer med ulik fram- og bakside. Styret ser fram til 
at plakaten og flyeren er til stades i direkte møte med pasienten, på venterom, 
ved yrkesmesser, i møter med ulike interesseorganisasjonar, i møte med poli-
tikarar osv. Dersom de står for innramming, kanskje helsestasjonen kan vera 
ein arena for opphenging av plakaten. 
Praktisk informasjon:
•  Plakaten i A3 format og flyeren blir pakka i standard pakkar a 2 plakatar og 

50 flyere
•  Materiellet blir tilsendt kostnadsfritt og kan tingast ved henvending til:  

Oddbjorn.Hermansen@grepgrenland.no. Ønskjer du meir materiell enn 
det som er i standardpakka, må du spesifisera det.

•  På medlemsida, www.medlemssiden.tannpleier.no - markedsføring, finn du 
filer til materiellet som eventuelt kan printast ut. 

Nordental 
2.-4. november

Den Norske Tannlegeforenings lands-
møte i samlokalisering med dentalmes-
sen Nordental, blir i år avviklet Norges 
Varemesse på Lillestrøm 2.-4. novem-
ber. Dette er Norges største dental-
messe, som nå er tilbake på Østlandet 
etter at den ble avholdt i Rogaland i fjor. 
Det er en rekke foredrag og etterutdan-
ningskurs i forbindelse med messen, 
mange av dem beregnet på hele tann-
helseteamet, ikke bare tannleger. Et par 
forelesninger har også både tannleger 
og tannpleiere som målgruppe. Blant 
forelesningene kan nevnes «Kontroll og 
eliminering av biofilm», «FluUro – om 
skepsis i befolkningen mot fluorbruk», 
«utfordringer og mestringer for pasien-
ter med tungekreft», «Røyking, snusing 
og pasientens munnhelse» m.m. Du kan 
lese mer om Nordental og kursene på 
www.tannlegeforeningen.no. 

Norsk Tannpleierforening er en fag- og yrkesorganisasjon som arbeider for bedring av tannhelsen i 

befolkningen, og med å synliggjøre tannpleiernes viktige yrkesfunksjon- og rolle i helsetjenesten

TANNPLEIEREN 
EN TANNPLEIER:

•  Undersøker og 
stiller diagnose

•  Behandler 
tannkjøttsykdom

•  Fjerner tannstein 
og plakk

•  Henviser til 
tannlege og 
spesialist 

•  Jobber fore-
byggende 
gjennom 
veiledning og 
undervisning

•  Leder og 
koordinerer 
helsefremmende 
tannhelsetiltak  
kommunen

•  Er en fremtids-
rettet helse-
arbeider

Les mer og finn 
din tannpleier på 
www.tannpleier.no. 

fremmer god tann- og munnhelse
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På tannklinikk: •  Tannpleieren undersøker tenner og tannkjøtt, tar røntgenbilder, stiller diagnose, behandler tannkjøttsykdom, fjerner misfarging, tannstein og plakk
•  Tannpleieren forebygger og veileder om god tann- og munnhygiene, kosthold, bruk av fluor og motiverer for tobakksavvenning•  Tannpleieren samarbeider med annet tannhelsepersonell og henviser til tannlege og spesialist ved behov

Utenfor tannklinikk:•  Tannpleieren underviser og samarbeider med andre sektorer i kommunen om viktigheten av god tann- og munnhelse i befolkningen•  Tannpleieren leder og koordinerer ulike helsefremmende og sykdomsforebyggende tannhelsetiltak og prosjekter 

Les mer og finn din tannpleier på www.tannpleier.no. 
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fremmer god 
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Norsk Tannpleierforening er en fag- og yrkes-
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i befolkningen, og med å synliggjøre tannpleiernes 

viktige yrkesfunksjon- og rolle i helsetjenesten
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09.08.2017   10.35 Fagkonferansen 2019

1. oktober er frist for lokalavdelingane 
til å søkja om å vera medarrangør for 
Fagkonferansen 2019. Tannpleierforei-
ninga ser fram til å høyra frå lokalavd-
lingar som er positive til å bli vertsfylke 
for konferansen.
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AKTUELT

Tekst og foto: Anne L. Buvik

ISO-sertifikatet ble overrakt i juni ved en 
liten seremoni i fylkeshuset. 

– Jeg er veldig imponert over den 
jobben som tannhelsetjenesten i Buske-
rud har gjort, sier revisjonslederen i Det 
Norske Veritas GL, Inger-Marie Schytte 
Blix som delte ut sertifikatet.

– Vi har som uavhengig tredjepart gjort 
en vurdering av hele ledelses- og 
kvalitetssystemet, og kan sette vårt 
stempel på at Buskerud har systemer som 
sikrer at de leverer tjenester av god 
kvalitet, at de har gode rutiner for 
egenkontroll av sine systemer og 
prestasjoner og at de jobber med 
kontinuerlig forbedring, sier revisjonsle-
deren.

Blant de som overbrakte hilsener, var 
avdelingsdirektør Kjell Røynesdal i 
Helse- og omsorgsdepartementet. Han 
kommenterte spesielt tannpleiernes rolle:

– Min erfaring er at om du ønsker noe 
gjort, raskt, effektivt og grundig, sats på 
en tannpleier. Både Eva Rydgren Krona 
som jeg kjente fra før, og Eline Juel 
Bjørkevik er folk som leverer! 

Eline Juel Bjørkevik hadde en gjennom-
gang av systemet, som innebærer lik beste 
praksis både for ansatte og pasienter på 
alle offentlige tannklinikker i Buskerud 
fylkeskommune. Kvalitetssystemet er 
forbedret og videreutviklet og gjort mer 
tilgjengelig gjennom søkbarhet på ulike 
tema, prosesser og dokumenter. Bruke-
rerfaringer og tilbakemeldinger var 
utgangspunktet da tannhelsetjenesten 
startet prosessen med ISO-sertifiserings-
løpet. 

– Det er med stolthet vi markerer at 
tannhelsetjenesten i Buskerud er formelt 
ISO-sertifisert etter standarden 9001 for 
kvalitet, sier fylkestannlege Berit Binde.

- Det nye kvalitetssystemet i tannhelse-

tjenenesten er nå et kvalitetssikret verktøy 
som skal bidra til å gi økt trygghet for 
brukere og pasienter, forenkle og forbedre 
systemene for ansatte, gi bedre oversikt 
gjennom forenkling av kvalitetssystemet, 
samt sikre system for avvikshåndtering og 
likest mulig informasjon til pasienter og 
samarbeidspartnere. Vi hadde hjelp fra 
Norsk Form til fysisk idearbeid hvor alle 
kritiske punkter ble avdekket fra pasien-
ten tar kontakt selv eller blir innkalt til 
tannklinikken, til pasienten er ferdig 
behandlet, fortsetter Binde.

– Kvalitetsutviklingsarbeidet er et 
kontinuerlig arbeid hvor selve standardi-
seringsstempelet bare utgjør starten på en 
prosess som skal vedvare, videreutvikles 
og vedlikeholdes i flere år framover, 
avslutter Berit Binde.

DNV GL vil følge opp med årlige 
revisjonsbesøk, og så vil de gjennomføre 
en stor gjennomgang om tre år. 

TANNHELSETJENESTEN 
I BUSKERUD ISO-SERTIFISERT
Tannhelsetjenesten i 
Buskerud er som første 
norske tannhelsetjeneste 
ISO-sertifisert, noe som man 
lever opp til standardens krav 
til et helhetlig ledelsessystem 
for kvalitet. To tannpleiere, 
Eva Rydgren Krona og Eline 
Juel Bjørkevik, har vært 
sentrale i arbeidet. Bjørkevik 
har vært prosjektleder, og 
Rydgren Krona har sittet i 
styringsgruppen.

ISO-sertifiseringen for tannhelsetjenesten i Buskerud er i boks. Fra venstre prosjektleder og tan-
npleier Eline Juel Bjørkevik, overtannpleier Eva Rydgren Krona, fylkestannlege Berit Binde og 
revisjonsleder Inger-Marie Schytte Blix. 



 7

Hemmeligheten er kombinasjonen av materialer
TePe Easy Pick™ anbefales til daglig bruk, alene eller som i kombinasjon med andre 
produkter til rengjøring mellom tennene.  Kjernen er robust og fl eksibel, og de brede 
silikonlamellene rengjør e� ektivt mellom tennene, samtidig som de føles behagelige. 
TePe EasyPick™ produseres i Sverige og er utviklet i nært samarbeid med tannpleie-
ekspertise. Den passer for alle som ønsker å ta vare på et sunt smil, uansett hvor de er.

We care for healthy smiles

Avrundet topp

Brede silikonlameller

Slitesterkt materiale

Fleksibel

Godt stødig grep

TePe EasyPick™

To størrelser, 
konisk form

God arbeidslengde

A
D

17
10
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O

Besøk oss 
på Nordental 
i standnr: 
B03-36
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Studiet Videreutdanning i tannpleie 
og helsefremmende arbeid tilbys ved 
Institutt for helse- sosial- og velferdsfag, 
Fakultet for helse- og sosialvitenskap 
ved Høgskolen i Sørøst-Norge, nærmere 
bestemt studiested eller campus Vestfold. 
Campus Vestfold kalles også Bakkentei-
gen og ligger i Horten kommune, med 
omtrent lik avstand til sentrum av Horten 
og Tønsberg. Det er gode bussforbin-
delser til både Tønsberg og Horten, og 
relativ kort avstand til Torp flyplass, San-

OPPTAK TIL VIDEREUTDANNING I 
TANNPLEIE OG HELSEFREMMENDE ARBEID
Søknadsfristen er 15. oktober 
2017. Inntil 25 tannpleiere tas 
opp til deltidsstudiet.

defjord. Velger man å komme med tog, er 
det shuttlebuss til Bakkenteigen fra Skop-
pum stasjon om morgenen og motsatt 
vei om ettermiddagen. For studenter som 
har lang reisevei og trenger overnatting 
på samlingene, finnes det relativt rimelige 
overnattingstilbud både i Tønsberg og 
Horten. 

OM STUDIET
Videreutdanning i tannpleie og helse-
fremmende arbeid har som fokus å øke 
tannpleiernes kompetanse innen klinisk 
tannpleie og tannpleierens forståelse av 
sin rolle i samfunnet. Siden tannpleiere er 
tiltenkt en sentral rolle i folkehelsearbei-
det (St.meld. 35 – 2006-2007), er studiets 
intensjon samtidig å øke tannpleieres 
kompetanse innen folkehelse med spesielt 
fokus på det helsefremmende perspek-

tivet. Sykdomsforebyggende arbeid 
har hatt og har en sentral plass i tann-
pleie. Utvidelse av tannpleiernes faglige 
kompetanse gjennom inkludering av det 
helsefremmende perspektivet, vil gjøre 
tannpleiernes kompetanse mer helhetlig 
og innrettet etter samfunnets behov.

Videreutdanningen vil bidra til en økt 
andel tannpleiere med spesialkompetanse 
i privat og offentlig tannhelsetjeneste, ved 
utdanningsinstitusjonene, i kommunene 
og i spesialisthelsetjenesten, inkludert 
sykehustannpleie/-tjeneste. Videreutdan-
ning med fokus på det kliniske tannpleie-
faget, tannpleierens rolle/funksjon og det 
helsefremmende arbeidet/folkehelsear-
beidet som rettes spesifikt mot samfunns-
messige utfordringer, vil bidra til 
ytterligere systematisk og kunnskapsba-
sert praksis innen tannpleie, i tannhelse-
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Tekst: Anne L. Buvik

– Når tilbudet om videreutdanningen 
kom, var dette for mitt vedkomne et et-
terlengtet tilbud, og jeg hadde veldig lyst 
til å ta den. Det kan jo ikke være slik at 
man skal slutte å utvikle seg faglig, selv 
om man ikke er blant de yngste. Vi er 
som tannpleiere forpliktet til å holde oss 
oppdaterte, og videreutdanningen gir 
også formell kompetanse på en annen 
måte enn et kort kurs, fastslår hun.

– Hvilke erfaringer gjorde du deg i 
løpet av utdanningen?

– Det var utfordrende, med mange nye 
begreper, en akademisk måte å forholde 
seg til stoffet på, og det lå også en viss 
utfordring i læremidler på engelsk, noe 
sikkert vi eldre merket mer enn de yn-
gre. Men vi hadde mange svært flinke, 
kunnskapsrike og engasjerte forelesere. 
Ettersom vi var det første kullet, har 
det vel også vært litt slik at «veien blir 
til mens du går», men jeg føler virkelig 
at jeg har fått mange nye verktøy i mitt 
virke. Jeg har utfordret meg selv, og står 
tilbake med et utbytte bestående av økt 
kompetanse, mer selvstendighet og mer 
trygghet i det jeg gjør. Jeg har også nytt 

tjenesten, i den øvrig helsetjenesten og 
i samfunnet.

Videreutdanningen er et samlingsba-
sert deltidsstudium på 60 studiepoeng 
som går over to år. Studiet er inndelt i 
følgende fire emner: 1) Teori og 
verdigrunnlag i helsefremmende 
arbeid, 2) Helsefremmende arbeid i 
settinger, 3) Klinisk tannpleie, og 4) 
Tannpleierens rolle i samfunnet.

Videreutdanningen vil gi tannpleiere 
kompetanseheving på masternivå, og 
for tannpleiere som gjennomfører 
videreutdanningen, gis også mulighe-
ten til å kvalifisere seg for et studieløp 
på Master i helsefremmende arbeid 
(Institutt for helse- sosial- og velferds-
fag) – et masterløp som da blir avkortet 
i forhold til normert tid fordi studiepo-
eng fra videreutdanningen gir fritak i 
masterløpet, dvs. 45 av totalt 120 
studiepoeng. 

Vi ser fram til oppstart av Videreut-
danning i tannpleie og helsefremmende 
arbeid i januar 2018 og gleder oss til å 
ta imot studenter til 2. kull på den 
første videreutdanningen i tannpleie i 
Norge. Vi håper at mange lar seg friste 
til å gjennomføre kompetanseheving 
innenfor et viktig fagområde – tann-
pleie med et spesielt fokus på helse-
fremmende arbeid, og søker på 
studieplass. Vi gleder oss til å starte et 
nytt kull på dette spennende studiet 
sammen med dere!

KONTAKTPERSONER:
Torill Helene Tveito, professor ved 
Institutt for helse- sosial- og velferds-
fag. E-post torill.tveito@usn.no,
 tlf. 918 06 809.
Jonn Øyvind Syse, høgskolelektor ved 
Institutt for helse- sosial- og velferds-
fag. E-post jonn.syse@usn.no, 
tlf. 31009287.
Hanne Kristin Solberg, studieveileder 
ved Fakultet for helse- og sosialviten-
skap. E-post Hanne.K.Solberg@usn.no, 
tlf. 31009088

godt av et spennende studiemiljø og har 
fått mange nye kontakter og et større fag-
lig nettverk gjennom studiekollegene, sier 
Limstrand.

For hennes vedkomne har det vært 
en tøff tid med studiene og reise fra hjem-
stedet Ulsteinvik til lærestedet i Vestfold, 
ved siden av full stilling som tannpleier 
og klinikkleder i Hareid, men det var 
verd innsatsen. 

Hun oppfordrer tannpleierne om både 
å søke på etterutdanningen, men også 
tenke videre i form av forskning, master- 
og doktorgrad:

– Selv kommer jeg ikke til å gå i gang 
med en master, men flere av de andre 
på videreutdanningen vil nok ta steget 
videre og prioritere forskning. Jeg tror 
dette blir særdeles viktig i framtiden om 
tannpleierne skal få synliggjort sin profe-
sjon og bruke den som innfallsport til nye 
fagområder. Jeg tror også det blir viktig i 
forhold til myndighetene og tannpleier-
nes fremtidige rolle, understreker hun.

Vil anbefale studiet
Tannpleier og klinikksjef Eli 
Helen Limstrand (62) tilhører 
det første kullet som har 
fullført videreutdanningen i 
tannpleie og helsefremmede 
arbeid. Hun fant det både 
utviklende og lærerikt, og 
mener videreutdanning og 
forskning blir viktig for frem-
tidens tannpleiere.

Eli Helene Limstrand har fått økt kompetanse, 
mer selvstendighet og større trygghet i arbeidsh-
verdagen etter å ha fullført studiet. Foto: Privat.
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Av Anne L. Buvik

Rapporten er en beskrivelse av dagens 
praksis med fokus på samhandling 
mellom den fylkeskommunale tannhel-
setjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, og arbeidet med rap-
porten har tidligere vært omtalt i Tann-
stikka. Nå er den imidlertid overlevert, og 
fylkestannlege i Buskerud, Berit Binde, er 
glad for at den foreligger:

– Håpet er at den bidrar til interesse for 
hvordan samhandling og kompetanse kan 
bli enda bedre, sier hun.

Prosjektet er et resultat av samarbeidet 
mellom Tannhelsetjenestens kompetanse-
senter Sør (TkS), Senter for omsorgsfors-
kning sør, avd. Høgskolen i Sørøst-Norge, 
og den offentlige tannhelsetjenesten i 
fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Tele-
mark, Vestfold og Buskerud. Formålet 
har vært å beskrive dagens praksis med 
fokus på samhandling mellom den 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten og 

den kommunale helse- og omsorgstjenes-
ten. Med fokus på dette har man forsøke 
å belyse viktige områder som kan bidra 
inn i statlig, regional og kommunal 
politikkutforming på området. Innsamlet 
datamateriale ligger til grunn. Helsedi-
rektoratet har bidratt økonomisk til 
gjennomføringen.

Forskningsleder Ewa Szyszko Hovden 
har vært prosjektleder. Prosjektgruppen 
har i tillegg bestått av overtannpleier Eva 
Rydgren Krona og sosiolog Per Gunnar 
Disch. Et sammendrag av rapporten kan 
leses i egen sak.

Fylkestannlege Berit Binde kan 
imidlertid konstatere at det er rom for 
forbedring, både i samhandling mellom 
ulike helsearbeidere, og når det gjelder 
formidling av informasjon ut til brukerne 
om hva slags tjenester de har rett på.

- Dessuten er det viktig at kommunika-
sjonen går begge veier – hva mener 
pasienten selv, og hvilke tjenester føler 
han eller hun et behov for? Rapporten 
viser at det er behov for enda mer 
utvikling og forskning på området. Vi ser 
at det de ulike kommuner er en svært ulik 
grad av samhandling, og i mange tilfeller 
for dårlig kunnskap. I noen kommuner 
får helsepersonellet opplæring i tann- og 
munnstell, i andre ikke. Det er mange 
uutnyttede ressurser, og det blir viktig å 
systematisere opplæring, spredning av 
kunnskap og samhandling. Rapporten 
viser blant annet at fastlegen er en for lite 
brukt ressurs. Det blir viktig å få med 
kommunelegene i det videre arbeidet, de 
er nøkkelpersoner i forhold til fastleger. 
Fastlegen skal ikke gjøre jobben, men har 
et sentralt ansvar når det gjelder å 

koordinere pasientens helsetjenester, 
understreker Binde.

Hun mener følgende punkter blir sentrale 
i det videre arbeidet:
• Mer ensartet praksis
• Tydelig oppgavefordeling
• Opprette læringsnettverk
•  Systematisere opplæringen og utdan-

ningen

- Hva skjer videre med rapporten?
- Den distribueres til egne ansatte, den 

blir oversendt de aktuelle kommunene, vi 
tar den med som underlag til møter vi 
har med kommunene, og også til 
Helse- og omsorgsdepartementet. Den 
går jo rett inn i departementets eldresat-
sing, «Leve hele livet». Jeg har tro på at vi 
skal bruke den aktivt og unngå at den 
bare havner i en skuff. Dette er et 
særdeles viktig område i omsorgen 
overfor eldre og syke, understreker Berit 
Binde.

Ewa Szyszko Hovden, Eva Rydgren Krona og Per Gunnar Disch
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Tannhelsetilbudet til brukere av hjem
m

ebaserte om
sorgstjenester

G
ro Lorentzen

En beskrivelse av dagens praksis med fokus på samhandling mellom 
den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Tannhelsetilbudet til brukere av hjemmebaserte omsorgstjenester med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven i region Sør

Fylkestannlege i 
Buskerud, Berit 
Binde. Foto: Carsten 
Øhrn, Buskerud 
Fylkeskommune

ET REDSKAP FOR BEDRE 
SAMHANDLING
Nå foreligger rapporten 
«Tannhelsetilbudet til brukere 
av hjemmebaserte omsorg-
stjenester med rettigheter 
etter tannhelsetjenesteloven 
i region Sør» i regi av Senter 
for omsorgsforskning, Sør. 
Den er forfattet av forsknings-
leder Ewa Szyszko Hovden, 
overtannpleier Eva Rydgren 
Krona og sosiolog Per Gunnar 
Disch.



 11

Hver 5. voksne lider  
av munntørrhet* 

Duraphat «Colgate Palmolive A/S»  Reseptgruppe C
Natriumfluorid
Kariesprofylaktikum ATC-nr.: A01A A01
TANNPASTA 5 mg/g: 1 g inneh.: Fluor 5 mg (som natriumfluorid) tilsv. 5000 ppm fluor, natriumbenzoat (E 211), hjelpestoffer. Indikasjoner: Forebygging av dental karies hos ungdom og voksne, særlig blant pasienter som er utsatt for flere typer karies 
(koronal og/eller rotkaries). Dosering: Skal kun brukes av voksne og ungdom ≥16 år. En 2 cm lang stripe (gir 3-5 mg fluor) påføres tannbørsten for hver tannpuss. Tennene pusses grundig 3 ganger daglig, etter hvert måltid, vertikalt, fra tannkjøttet 
til tannspissen. Administrering: Skal ikke svelges. Grundig pussing tar ca. 3 minutter. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes av barn eller ungdom <16 år. Tannpastaen har et høyt 
fluorinnhold og tannspesialist bør derfor konsulteres før bruk. Et økt antall potensielle fluorkilder kan føre til fluorose. Før bruk bør det foretas en vurdering av samlet fluorinntak (dvs. drikkevann, salter som inneholder fluor, andre legemidler med fluor 
som tabletter, dråper, tyggegummi eller tannpasta). Fluortabletter, -dråper, -tyggegummi, -gel eller -lakk og vann eller salt tilsatt fluor, skal unngås ved bruk av Duraphat tannpasta. Ved utregning av anbefalt mengde fluorioner (0,05 mg/kg pr. dag fra 
alle kilder og maks. 1 mg pr. dag) må mulig svelging av tannpastaen tas med i beregning (hver tube inneholder 255 mg fluorioner). Preparatet inneholder natriumbenzoat som virker mildt irriterende på hud, øyne og slimhinner. Graviditet/Amming: 
Det foreligger ikke tilstrekkelige data fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved svært høye natriumfluoriddoser. Preparatet skal derfor ikke brukes ved graviditet og amming, med mindre det er utført en grundig 
nytte-/risikovurdering. Bivirkninger: Sjeldne (>1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner. Ukjent: Gastrointestinale: Brennende følelse i munnen. Overdosering/Forgiftning: Akutt intoksikasjon: Toksisk dose er 5 mg fluor/
kg kroppsvekt. Symptomer: Fluor: Fordøyelsesproblemer som oppkast, diaré og ab-dominalsmerter. I svært sjeldne tilfeller kan det være dødelig. Mentol: Kan forårsake kramper ved inntak av store mengder, spesielt hos småbarn og barn. Behandling: 
Når en betydelig mengde svelges ved et uhell, må pasienten gjennomgå tarmskylling omgående eller brekninger må fremtvinges. Det må tas kalsium (store mengder melk) og pasienten må holdes under medisinsk observasjon i flere timer. Kronisk 
intoksikasjon: Fluorose: Tannemaljen vil få et misfarget eller flekkete utseende når en fluordose >1,5 mg/dag absorberes daglig over flere måneder eller år, avhengig av dosestørrelsen. Dette vil ledsages av alvorlige former for økt skjørhet i tannemaljen. 
Benfluorose (osteosklerose) blir kun observert ved høy kronisk fluorabsorpsjon (>8 mg daglig).
Pakninger og priser (pr. juni 2016): 51 g kr. 93,70. 

Mundtørre pasienter har økt risiko for karies og  
trenger ekstra fluor.
Duraphat® 5 mg/g tannpasta er en høykonsentrert fluortannpasta som 
har dokumentert bedre forebyggende effekt på karies enn vanlig fluor-
tannpasta1-10. Derfor er den spesiellt relevant for voksne pasienter med 
økt kariesrisiko pga munntørrhet. Fås kun på resept.

1. Ekstrand 2008 Gerodontology 2008;25: 67–75 2. Tavss et al: American Journal of Dentistry, Vol 16, No. 6, December 2003 3. Baysan 2001 Caries Res 2001;35:41–46 4.Srinivasan 2014 Community
Dent Oral Epidemiol 2014; 42; 333–340 5. Bizhang 2009 BMC Research Notes 2009, 2:147 6. Al Mulla 2010 Acta Odontologica Scandinavica, 2010; 68: 323–328 (Orthodontic) 7. Nordström 2010
Caries Res 2010;44:323–331 8. Ekstrand 2013 Caries Res 2013;47:391–398 9. Schirrmeiser 2007 Am J Dent 2007;20:212-216 10. Stanley 2000,Angle Orthod 2000; 70 (6):424-430     *) www.tandlaegeforeningen.dk

Duraphat_DryMouth_Tanstikka_NO.indd   1 15/08/2017   11.41
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En av gruppene som har rett 
på vederlagsfrie ytelser fra den 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten, 
er eldre, langtidssyke og uføre i 
hjemmesykepleie (gruppe c2). Denne 
pasientgruppen representerer samtidig 
brukere av helse- og omsorgstjenesten 

som kommunen har ansvaret for.
Dette innebærer at det er kommunen 
etter lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester m.m. (2012) som 
har ansvaret for det daglige munn- 
og tannstellet, og for at brukeren får 
informasjon om sine rettigheter i den 

AKTUELT

ET SAMMENDRAG AV 
RAPPORTEN 
«Tannhelsetilbudet til brukere av 
hjemmebaserte omsorgs-tjenester»

Den offentlige tannhelse-
tjenesten i Norge er 
organisert som et fylkes-
kommunalt ansvars-
område, og skal etter lov 
om tannhelsetjenesten 
(1984) yte forebyggende 
tiltak for hele befolkningen, 
samt gi et regelmessig 
og oppsøkende tilbud 
om tannhelsetjenester til 
bestemte grupper etter 
lovens § 1-3. 

Foto: shutterstock.com

Redigert av Anne L. Buvik
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offentlige tannhelsetjenesten. Et system 
hvor flere forvaltningsnivåer deler 
ansvaret for den samme pasienten, krever 
god samhandling mellom tjenestene. 
Dekningsgraden som rapporteres av 
Statistisk sentralbyrå (SSB), viser at dette 
kan være en utfordring, og at tjenesten 
til tider preges av mangel på rutiner og 
rapportering samt manglende statistikk 
på hvor mange som får nødvendig 
informasjon. 

Det er derfor vanskelig å si noe om 
kvaliteten på tilbudet denne 
pasientgruppen får per i dag. Viktigheten 
av gode og trygge helse- og 
omsorgstjenester for eldre og 
pleietrengende har nylig blitt løftet opp 
som en av regjeringens satsingsområder. 
Regjeringen ønsker å skape en 
omsorgssektor som i større grad preges av 
kvalitet og aktivitet, og vil derfor pålegge 
helseregionene å prioritere denne 
pasientgruppen høyere. 

I Norge skal flest mulig kunne bo lengst 
mulig i egne hjem, og faste plasser i 
sykehjem forbeholdes dem som har 
omfattende og varig omsorgsbehov. Vi vet 
lite om tannhelsen i gruppen pasienter 
som mottar hjemmebaserte tjenester. Skal 
god tannhelse vare livet ut, forutsetter det 
økt kunnskap om målgruppen, samarbeid 
og organisering for å kunne sette inn 
riktige forebyggende tiltak. 

I tannhelsetjenesten region Sør har man 
lenge hatt et ønske om bedre samhandling 
mellom den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten og den kommunal 
helse- og omsorgstjenesten for å bedre 
tannhelsetilbudet, som er en viktig del av 
det totale helsetilbudet. På bakgrunn av 
dette har fylkestannlegene i region Sør 
kommet med en anmodning til 
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør 
(TkS) om å gjennomføre et 
samarbeidsprosjekt for å bedre 
tannhelsetilbudet til eldre, langtidssyke og 
uføre i hjemmesykepleie med rettigheter 
etter tannhelsetjenesteloven. 

Denne rapporten presenterer 
kartleggingen av dagens situasjon i region 

Sør i forhold til samhandling mellom de 
ulike forvaltningsnivåene, som i fellesskap 
har ansvaret for den samme pasient-/
brukergruppen. 

Kartleggingen baseres på kvalitative 
intervjuer med fylkestannleger og 
folkehelsekoordinatorer i den offentlige 
tannhelsetjenesten, fylkesleger og ledere 
for utviklingssentre for hjemmetjenesten i 
region Sør. I tillegg er semikvantitative 
elektroniske spørreskjemaer sendt til 
kommunale helse- og omsorgssjefer og 
fastleger i den samme regionen. 
Spørsmålene som både de kvalitative 
intervjuene og de semikvantitative 
spørreskjemaene tar for seg, omhandler: 
1:  Samarbeidsavtaler og rutiner på 

samarbeidsmøter mellom de ulike 
forvaltningsinstansene

2:  Kommunikasjon mellom de ulike 
aktørene

3:  Informasjon som gis til pasient-/
brukergruppen og rutiner rundt dette

4:  Kompetanse og behov for kompetanse i 
tjenesten

5:  Opplæring i utdanningsinstitusjoner
Resultatene fra intervjuer med fylkeslegen 
viser at tannhelsetilbudet oppleves som 
tilfredsstillende fra tilsynsmyndighetens 
side, men det utelukkes ikke at dette er 
et område med store underforbruk. Det 
understrekes at tannhelse ikke har vært 
en del av tilsynet de senere årene, og 
at det på tross av god kommunikasjon 
med fylkestannlegen er behov for 
mer systematisk og mer forpliktende 
samhandling mellom den offentlige 
tannhelsetjenesten og fylkeslegen. 

Den offentlige tannhelsetjenesten som i 
denne rapporten representeres av 
fylkestannleger og folkehelsekoordinatorer, 
har på sin side påpekt at på tross av de 
formaliserte samarbeidsavtalene, oppleves 
samarbeidet med hjemmebaserte tjenester 
som en stor utfordring. Rutiner rundt 
regelmessige samarbeidsmøter, kontinuitet 
i samhandlingen og rutiner for oppfølging 
av møter er eksempler på det som oppleves 
som vanskelig. Samtidig ønsker forfatterne 
av denne rapporten å understreke at både 

fylker og kommuner i region Sør ofte er 
ulikt organisert, og på tross av denne 
generaliseringen oppleves dette 
samarbeidet ulikt i de ulike fylkene og 
kommunene. 

Den offentlige tannhelsetjenesten er som 
regel den oppsøkende part, og en 
tydeligere ansvars- og oppgavefordeling 
bør derfor settes på agendaen på 
samhandlingsmøter. I likhet med 
fylkeslegen understreker videre den 
offentlige tannhelsetjenesten behov for 
formaliserte samarbeidsmøter med både 
fylkeslegen og fastlegene i distriktet. 

Samarbeidet mellom utviklingssentre for 
sykehjem og hjemmetjenester og den 
offentlige tannhelsetjenesten i region Sør 
oppleves som minimal. Både 
utviklingssentrene og den offentlige 
tannhelsetjenesten har ansvar for 
kunnskapsformidling og opplæring av 
personell i pleie- og omsorgstjenester. Det 
vil derfor være en stor fordel for begge 
institusjoner å samarbeide om denne 
oppgaven. 

Resultatene fra spørreskjemaene som ble 
sendt til kommunale helse- og 
omsorgssjefer, viser at over 80 % av 
kommunene som har svart, har 
samarbeidsavtaler med den offentlige 
tannhelsetjenesten. Kommunene opplever 
at både samarbeidsavtaler og samarbeidet i 
praksis fungerer «godt». De kommunale 
helse- og omsorgssjefene svarer også at de 
kjenner godt til reglene for fri offentlig 
tannhelsetjeneste, og at de har rutiner for å 
gi denne informasjonen til pasient-/ 
brukergruppen. Det er viktig å fremheve at 
tannhelse, som er en viktig del av den 
totale helsen til personer med vedtak om 
hjelpetjenester, bør tydeliggjøres mye 
bedre i kommunens planer enn slik det er i 
dag. 

En meget lav svarprosent fra fastlegene 
tydeliggjør den uklare rollen til fastlegen i 
samhandlingen mellom de ulike aktørene. 
Undersøkelsen viser også tydelig mangel 
på samhandling og samarbeid mellom 
fastleger og den offentlige 
tannhelsetjenesten.
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Holdninger til sykdom og behandling er 
styrt av kulturen i de ulike samfunn. Be-
grepet «kultur» kan defineres som alt som 
formidles videre av kunnskap, tradisjoner, 
og måte å leve på fra én generasjon til 
den neste. Kulturen organiserer gruppens 
normer for familieliv, fødsel, barneopp-
dragelse, aldring og død, og føringer for 
gjenkjennelse av sykdom og hvordan 
man søker hjelp. Når det gjelder tann-
problemer, vil den primære løsning være 
avhengig av den kulturkrets man tilhører. 
Alternativet til behandling av autorisert 
tannhelsepersonell er ofte egenbehandling 
eller at en oppsøker legfolk eller ulike, 
ikke-autoriserte «healere».
Selv om tilnærmingen til helse og syk-
dom kan være svært ulik, finnes enkelte 
fellestrekk:
•  Vi danner oss mer eller mindre raffiner-

te bilder av kroppen
•  Gjennom slike visualiseringer oppnår vi 

distanse og en følelse av mestring
•  På bakgrunn av bilder og mer  

eller mindre systematiserte erfaringer 
utvikler vi modeller for hvordan (den 
friske) kroppen fungerer 

•  Hva vi kaller «sykdom» handler i stor 
grad om avvik fra disse modellene  

Under renessansen ble det gjort oppda-
gelser som gav både utsikt og ny og viktig 
innsikt, og i tiden etter har vår vestlige 
medisin gjennomgått store endringer: 

•  Kunstneriske uttrykk skilles fra mer 
nøkterne fremstillinger

•  Struktur skilles fra funksjon
•  Organer og organsystemer isoleres og 

fremstilles som om de skulle være auto-
nome enheter

•  Sansebaserte erfaringer dras i tvil etter 
hvert som billedmaskiner overtar

•  Medisinsk praksis blir i økende grad 
«evidensbasert»

•  Det komplekse og detaljerte ofres til 
fordel for enkle, pedagogiske fremstil-
linger

Men det finnes andre tilnærminger til 
sykdom og helse, flere med mer fokus på 
pasienten enn på selve sykdommen. Ulik 
forståelse av helse, sykdom og behand-
ling medfører ulik oppfatning om så vel 
årsakssammenhenger som foretrukket 
behandling. 

ULIKE FORKLARINGSMODELLER
Medisinske forklaringsmodeller har gjerne 
disse punktene til felles, uansett kultur og 
bakgrunn:
•  Navn på sykdommen (illness identity)
•  Hva en oppfatter som årsak (causes)
•  Hvordan sykdommen forløper (timeline)
•  Hvilke konsekvenser sykdommen har 

for pasienten og i hvilken grad den kan 
kontrolleres (consequences)

•  Hva som oppfattes som effektiv behand-
ling (preferred interventions)

Blant årsaksforklaringene blir følgende 
ofte trukket fram:
•  Biomedisinske forklaringer (gener, 

metabolisme, toksiner etc.) 
•  Klimarelaterte årsaker (lys, temperatur etc.)
•  Atferdsendringer (risikoatferd, matva-

ner, inaktivitet etc.)
•  Sosiale årsaker (relasjoner, vold, diskri-

minering, mangel på sosial støtte)
•  Spirituelle forklaringer (onde øye, guds 

straff, djinner etc.)

TEMA: MIGRASJON OG HELSE

ULIKE OPPFATNINGER OM HELSE, 
SYKDOM OG TENNER
Pasienter fra ulike kulturer og bakgrunn kan medføre nye erfaringer for tannpleier og tann-
leger. Det stiller større krav til kompetansen og forståelsen hos de ulike behandlere.  På Sam-
funnsodontologisk forum i Fredrikstad foreleste Arild Aambø, seniorrådgiver på NAKMI (Nas-
jonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse), om dette temaet. Denne saken er 
basert på Aambøs foredrag.

Arild Aambø er utdannet lege, og spesialist i 
allmennmedisin. Opprettet i 1994 PMV-Senter 
for helse, dialog og utvikling i Gamle Oslo (nå et 
tiltak under Kirkens Bymisjon) og ledet senteret 
til 2004. Fra 2003 ansatt ved NAKMI, nå som 
seniorrådgiver.
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TRADISJONELLE OPPFATNINGER
Ulike oppfatninger om hva som er friskt 
og sykt florerer, og selv om spirituelle 
forklaringer ikke er særlig populære her i 
Vesten, er dette ofte en svært fremtreden-
de dimensjon i andre deler av verden. Når 
det gjelder tann- og munnhelse, finnes 
for eksempel følgende oppfatninger (etter 
Butani et al 2008):
Dersom ved tanngjennombrudd hos 
spebarn de øvre fortennene kommer før 
de nedre, er det tegn på at: 
•  barnet vil bli arrogant eller ondt 

(Nigeria)
•  familien vil bli utsatt for uhell 

(misfortunes)
•  barnet hører ikke til i familien
Andre eksempler på tradisjonelle oppfat-
ninger:
•  «De fleste barn får før eller siden hull i 

tennene». En slik oppfatning kan føre 
til dårlig tannhygiene og bidra til at ved-
kommende ikke søker hjelp før tann-
verk gjør det tvingende nødvendig, slik 
en kan se hos bl.a. afro-amerikanere. 

•  «Foreldre som har godt bevarte tenner 
i alderdommen vil bringe ulykke over 
barna». Dette  assosieres med stor grad 
av selvhjelp, og lite hjelpsøkning blant 
f.eks. kinesere. 

 •  «Når tenner løsner, kommer det av at 
en nyrelidelse har skapt ubalanse mel-
lom yin og yang».

•   «Karies skyldes en orm som graver seg 
inn i tennene».

•  «En med karies eller misfargede forten-
ner er lite intelligent».

•  «Betennelse i tannkjøttet skyldes for 
mye «varme» i magen».

FEILOPPFATNINGER 
Men det forekommer også oppfatninger 
som knapt kan kalles tradisjonelle, og 
som heller bør ansees som manglende 
kunnskap. En amerikansk studie blant 
omsorgspersoner med innvandrerbak-
grunn viste følgende eksempler på slike 
«feiloppfatninger»:
•  «Brysternærte barn får ikke tannråte» 
•  «Syre-produserende bakterier overføres 

ikke fra mor til barn» (f.eks. når moren 
tygger maten for barnet, eller når mor 
og barn bruker samme tannbørste) 44% 

•  «Barn bør ikke avvennes fra tåteflaske 
ved 12 måneders alder» 49%

•  «Tannpuss bør ikke starte rett etter 
tannfrembrudd»

•  «Fluor styrker ikke tennene og gir heller 
ikke beskyttelse mot tannråte» 

Slike oppfatninger blant omsorgsperso-
nene hadde klar sammenheng både med 
barnets dårlige tannhelse, og omsorgsper-
sonens orale «health literacy» (Finnegan 
et al 2016).

HELSESKADELIGE SKIKKER OG 
TRADISJONELL PRAKSIS
Opp gjennom tidene har mange folkeslag 
praktisert inngrep på den friske kroppen 
- ut fra tradisjon, overtro, tanker om å 
forebygge sykdom, for å styrke gruppens 
identitet eller som forberedelse til en ny 
livsfase, f. eks. ved ekteskap. Enkelte slike 
helseskadelige skikker rammer tenner og 
tannkjøtt. Når det for eksempel i enkelte 
sammenhenger hevdes at frembrudd 
av hjørnetenner regelmessig medfører 
diaré, oppkast og feber, vil dette ikke 
bare kunne medføre at foreldre unnlater 
å søke medisinsk assistanse for dehydre-
ring, men at hjørnetannsknoppen tas ut 
(«Nylon teeth», Tanzania), med påføl-

gende risiko for infeksjon og stivkrampe. 
(Kawia & Kahabuka 2009)

I forbindelse med migrasjon til Norge 
fra land hvor slike skikker praktiseres, 
kan tannhelsepersonell også her komme 
over ulike slag av skadelig tradisjonell 
tannbehandling. I tillegg til ovennevnte 
fjerning av tannfolikler, kan dette dreie 
seg om rituell trekking av tenner, 
tannfiling, farging av tenner, tatovering av 
tannkjøtt, samt «egenproduserte» implan-
tater og tannkroner. 

En engelsk undersøkelse i Sheffield, som 
omfattet 260 barn av somalisk herkomst i 
alderen 4 – 17 år, viste at 31,5 % hadde 

«Primary canine enucleation»

•  Det er vanlig oppfatning i mange 
afrikanske samfunn at de primære 
hjørnetennene er skadelig for barnets 
helse og velvære, at de forårsaker feber, 
oppkast, diarrhoe og andre sykdommer 
som gjør det nødvendig å fjerne de. 

•  Når tannknoppen fjernes, eller en skjærer 
i tannkjøttet over tannknoppen, vil 
inngrepet ikke bare kunne medføre skade 
på tennene, men maxillær osteomyelitt, 
anemi og død på grunn av ukontrollert 
blødning, sepsis, eller tetanus  
Rodd & Davidson 2000, Accorsi et al 
2003.

Masai-kvinne med manglende fortenner i underkjeven etter rituell trekking. Foto: Shutterstock

>>
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gjennomgått «canine enucleation», dvs. at 
de hadde fått fjernet hjørnetennene. Det 
var ingen forskjell mellom kjønnene, 
heller ikke om barna var født i Somalia 
eller i et annet land. Det forekom oftere 
hvor mødrene ikke snakket engelsk. Ca. 
5 % manglet framtenner i underkjeven. 

Rituell trekking av tenner er vanlig bl.a. 
hos masaier, hvor det har vært tradisjon 
for å trekke de to nederste fortennene i 
underkjeven. Hensikten skal visstnok 
være å kunne sikre tilførsel av vann og 
næring i tilfelle stivkrampe (låste kjever). 
Også i andre samfunn er rituell trekking 
av tenner utbredt. Det assosieres med 
skjønnhet, med å bli voksen. Det kan 
være av betydning for å frembringe 
enkelte lyder i språket, eller for å styrke 
tilhørigheten til en viss gruppe. Erfarin-
ger viser likevel at når folk fra områder 
hvor dette er blitt praktisert flytter til 
andre land og møter andre kulturer, 
ønsker mange å få erstattet de tapte 
tennene. Sudanesiske flyktninger til USA 
ba således etter kort tid om å få erstattet 
tennene under henvisning til at de ønsket 
«to eat, look and speak like Americans in 
the host community». 

TEMA: MIGRASJON OG HELSE

I mange kulturer er det tradisjon for å 
farge tennene med ulike fargestoffer, også 
sverting. Noen av disse stoffene gir varig 
endring og misfarging. Sverting av 
tennene er blitt ansett som både vakkert 
og som helsefremmende, siden fargestof-
fet oppfattes som et forebyggende middel 
mot karies og tannkjøttsykdommer. 
Tannsverting er fortsatt praktisert i 
enkelte områder i Sørøst-Asia.  

Men det finnes også eksempler på 
tradisjonell tannbehandling  med positiv 
effekt på tannhelsen. Det gjelder i første 
rekke bruk av miswak – en «tannskrubb» 
laget av treet Salvadore Persica, en 
eviggrønn busk som vokser i Afrika og 
enkelte land i Midt-Østen. Den brukes av 
befolkningen i disse landene i stedet for 
eller som tillegg til tannbørste, og 
forskning viser at den har antibakteriell 
effekt, den fjerner plakk og reduserer 
betennelse i tannkjøttet. I en undersø-
kelse var miswak minst like effektiv som 
en vanlig tannbørste. 

BEHANDLERENS DILEMMA
Møte med ulike kulturer vil sette en be-
handler på prøve, og ofte føre til dilemmaer 
og kollisjoner mellom behandlers kunnskap 
og praksis og pasientens egne ønsker og 
forklaringsmodeller. Behandleren må sette 
seg inn i forklaringsmodellen til hver enkelt 
pasient, og unngå å skape stereotypier på 
gruppenivå. En bedre forståelse av pasien-
tens forklaringsmodell vil hjelpe klinikeren 
til å håndtere divergerende forventninger til 
behandlingen og vil forebygge manglende 
aksept, eller at pasienten trekker seg fra 
behandlingen. 

Kan man få til en modifisering av 
pasientens forståelse av egen sykdom, er det 
i seg selv en effektiv intervensjon som 
bedrer både mulighetene for å gjennomføre 
behandlingen og selve resultatet.

Når sykdommen trenger en forklaring, 
kan man velge en åpen tilnærming som gir 
pasienten anledning til selv å reflektere. Noe 
gode spørsmål i denne sammenhengen er:
•  Hvorfor tror du at du ble syk akkurat nå?
•  Hva tror du selv kan være grunnen til 

disse symptomene?

•  Hva sier venner, familie og andre om disse 
symptomene?

•  Kjenner du noen andre som har eller har 
hatt denne typen problemer?

•  Har du hørt/sett/lest noe som ligner, på 
TV, i aviser, på nett?

•  Hva er du mest bekymret for i forhold til 
symptomene du har?
Den samme tilnærmingen kan være 

aktuell når man skal diskutere behandling:
•  Hva slags remedier eller medisiner har du 

forsøkt for disse plagene?
•  Er det noe du spiser, drikker eller gjør 

jevnlig (eller ikke gjør) for å holde deg 
frisk?
Det kan også være aktuelt å forhøre seg 

om pasienten allerede har søkt hjelp hos 
andre - healere eller alternative behandlere, 
venner eller andre personer før en spør om 
hvilken behandling pasienten ønsker og hva 
han eller hun ønsker å oppnå ved behand-
lingen.

Videre kan det være nødvendig å 
forhandle med pasienten om alternativer 
for behandling; alternativer som er 
gjensidig akseptable for både behandler og 
pasient, og som ikke strider mot, men 
inkorporerer pasientens oppfatninger. 
Bestem en intervensjon sammen med 
pasienten. 

Samarbeid med pasienten, familiemed-
lemmer, annet helsepersonell og ressursper-
soner i miljøet. En nyttig veileder her er 
Kulturformuleringen - Kultur, kontekst og 
Psykopatologi - Manual for diagnostisk 
intervju basert på kulturformuleringen fra 
DSM- IV av Sofie Bäärnhielm, Marco 
Scarpinati Rosso, Laszlo Pattyi, oversatt og 
bearbeidet til norsk av Emine Kale og Kirsti 
Jareg. Den finnes på www.nakmi.no under 
publikasjoner/dokumenter.

GENETISK VARIASJON
Det er også viktig for en behandler å 
kjenne til at ulike folkegrupper kan ha 
ulik respons på enkelte behandlingsfor-
mer. Det har vært lenge kjent at respon-
sen på mange legemidler varierer mellom 
ulike etniske grupper. Dette skyldes 
dels farmakokinetiske forhold, (hvor-
dan medikamentet absorberes, fordeles, 

TePe mellomromsbørste.
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Vi presenterer TePe mellomroms-
børster i nye, oppfriskende farger. 
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Tannfiling på Bali

metaboliseres og utskilles fra kroppen) og 
dels farmakodynamiske forhold, (forhold 
knyttet til medikamentets virkningsme-
kanisme). Asiater trenger således generelt 
mye mindre dose av blodfortynnende 
medikamenter enn hvite og afro-ameri-
kanere for å oppnå samme effekt. Dette 
kan være viktig for tannhelsepersonell 
å være oppmerksom på f.eks. under 
behandling av periodontitt.

HVORDAN TAKLE USIKKERHETEN?
Mange behandlere opplever stor usik-
kerhet i møte med personer med annen 

kulturell bakgrunn og når de står overfor 
ulike oppfatninger av årsaksforklaringer 
til sykdom og metoder for behandling. 
De søker gjerne kulturkompetanse i form 
av regelstyrte tilnærminger og tekniske 
ferdigheter, hvor hovedfokus er på ulik-
het. Forskning viser at en slik tilnærming 
ikke gjør en mer kompetent, men faktisk 
skaper større usikkerhet, mer nøling, færre 
fruktbare samtaler og mindre fleksibilitet og 
kreativitet.
Løsningen ligger i at behandler ser pasien-
ten eller klienten som et individ med unik 
kunnskap, unike egenskaper og unike res-
surser. Et viktig stikkord er anerkjennelse. 
Helsearbeideren må anerkjenne
•   de problemene eller behovene som pasi-

enten kommer med
•  den innsatsen som pasienten allerede har 

gjort for å komme problemene til livs
•  pasientens evne til å velge og ta egne 

avgjørelser 
Anerkjennelse medfører at det utvikles 
tillit til at pasientens behov betyr noe for 
andre. Den er tegn på at pasientens egen 
forståelse, evner og innsats er verdifull i 
behandlingen, og den motiverer pasien-
ten til å gjøre informerte valg og ta konse-
kvensene for egne handlinger. Anerkjen-
nelse er selve motvekten til krenkelsen.

TEMA: MIGRASJON OG HELSE

•  På Bali er tannfiling et av de viktigste 
ritualene.

•  Det forventes at det gjøres før inngåelse av 
ekteskap. 

•  Om en ikke har hatt muligheter for å få 
gjort dette mens en er i live, utføres det før 
kremasjonen.

•  Hensikten er å begrense de seks negative 
tilbøyeligheter: utukt, grådighet, vrede, 
hovmod, sjalusi og rus 
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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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Innvandrere, som har kommet til Norge 
som flyktninger, som arbeidsinnvandrere 
eller gjennom familierelasjoner til andre 
innvandrere eller nordmenn, har til nå 
utgjort en liten gruppe i den norske be-
folkningen.  Den høyeste andelen finner 
vi i hovedstadsområdet. De er dessu-
ten underrepresentert i forhold til sin 
faktiske andel av befolkningen. Spesielt 
gjelder det innvandrere med ikke-vestlig 

bakgrunn. Språkvansker og andre struk-
turelle barrierer er sannsynlige forklarin-
ger på dette (Blom 1998). 

Den norske helseundersøkelsen som 
omfatter størst andel av innvandrere er 
HUBRO, en kartlegging av befolkningens 
helseprofil i Oslo. Det generelle inntryk-
ket av helseprofilen i denne gruppen er 
ifølge rapporten fra Nasjonal kompetan-
seenhet for minoritetshelse (NAKMI), at 

innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn 
har dårligere selvrapportert helse enn 
etniske nordmenn. 

 En annen stor levekårsstudie av ikke-
vestlige innvandrere ble gjort i 1996 
(Blom 1998). En liten del av den handler 
om helseundersøkelsen og viser bl.a. at 
sykeligheten blant ikke-vestlige innvan-
drere tiltar mer med alderen enn den 
gjør for etniske nordmenn. Resultatene 
viser også at alder ved ankomst til landet 
er viktig for hvor syke innvandrere er; jo 
eldre man er når man ankommer Norge, 
desto sykere.  Videre viser undersøkel-
sene at forskjellen mellom menns og 
kvinners sykelighet er større i gruppen 
ikke-vestlige innvandrere enn den er for 
etniske norske.  

Blant de mest utbredte sykdommene 
i gruppen ikke vestlige innvandrere er 
muskel‐ og skjelettlidelser, diabetes type 2, 
hjerte‐karsykdommer og mentale lidelser. 

OPPLÆRING 
AV PASIENTER MED 
MINORITETSBAKGRUNN

Innholdet i denne artikkelen er hentet fra brosjyren 
«Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring» skrevet av 
Shaista Ayub og Liv Hopen, Nasjonalt kompetansesenter 
for læring og mestring ved kronisk sykdom. Mye av innhold 
og fremgangsmåte vil være relevant for tannpleiere i 
opplæringssituasjoner.

Link til hele heftet, som kan lastes ned i sin helhet, finnes bakerst i artikkelen
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TEMA: MIGRASJON OG HELSE

Det er også nokså klare forskjeller 
i sykelighet avhengig av hvilket land 
innvandrerne kommer fra. Dette skyldes 
i liten grad at det er aldersforskjeller mel-
lom gruppene.  For øvrig er et av funnene 
at innvandrere vurderer sykdom som mer 
alvorlig enn majoritetsbefolkningen gjør.  
Det kan muligens føre til at opplevde 
helseproblemer kan få større konsekven-
ser for tilknytning til arbeidslivet, enn det 
gjør for etnisk norske med tilsvarende 
helseprofil. 

Tre store helseundersøkelser i Oslo i 
perioden år 2000 til 2003 (Jenum, Holme, 
Graff‐Iversen og Birkeland 2005), viste 
at fedme, diabetes type 2 og inaktivitet 
forekommer spesielt hyppig blant innvan-
drere fra det indiske subkontinent. 

En levekårsundersøkelse utført av 
Norges Blindeforbund i 2006 blant Oslos 
blinde og svaksynte innvandrere viste at 
under 50 % hadde fått norskopplæring, 

80 % av kvinnene hadde ingen kontakt 
utenfor husets fire vegger og 90 % stod 
uten arbeid. 

Dette berører også flere tusen barn som 
lever i minoritetsfamilier. Det fremgår at 
mange av disse kvinnene har bodd lenge i 
Norge men aldri fått lov av sine menn til 
å lære seg norsk. De blir isolerte og blir 
på den måten utestengt fra samfunnet.  

Dette medfører at de heller ikke får til-
gang på informasjon og nødvendig helse-
opplysning med påfølgende helseforebyg-
gende tiltak og behandlingstilbud. Dette 
viser at innvandrere er en målgruppe 
som står overfor store utfordringer både 
knyttet til integrering, deltakelse og helse. 
Barn fra minoritetsspråklige familier har 
en høy andel av innleggelser og polikli-
niske konsultasjoner ved Barneklinikken 
ved Ullevål universitetssykehus. Dette 
representerer både en utfordring for 
barnet eller ungdommen, men også for 
foreldrene som ofte må være sine barns 
behandlere i hverdagen.  På Ullevål Uni-
versitetssykehus har hver femte pasient 
ikke vestlig bakgrunn, og de represente-
rer over 120 språkgrupper til sammen.

OPPLÆRING VED LANGVARIG SYKDOM 
I lov om spesialisthelsetjenesten (§ 3‐8), 
som trådte kraft 01/01/2001, slås følgende 
fast: 

Særlig når det gjelder langvarig eller 
kronisk sykdom, er opplæring et viktig 
område for sykehus. Om lag en firedel av 
den norske befolkningen har en alvorlig 
kronisk lidelse, og av disse har noen flere 
kroniske sykdommer.  Mennesker med 
kronisk sykdom må leve med den resten 
av livet. Stadig flere mennesker får 
sykdommer som ikke kan helbredes eller 
fjernes. De må til daglig ta kvalifiserte og 
til dels livsviktige vurderinger og 
avgjørelser om egen tilstand og behand-
ling. Mangel på opplæring er like alvorlig 
som mangel på medisiner og gode 
behandlingsformer. Opplæring er en 
forutsetning for å mestre hverdagen med 

langvarig sykdom, og for muligens hindre 
forverring av sykdommen og utvikling av 
alvorlige komplikasjoner. Å møte 
pasienter er utfordrende. Hvis pasienten i 
tillegg har en annen kulturbakgrunn og 
ikke snakker samme språk som helsear-
beideren, er utfordringene enda større, 
ikke minst for pasienten.

BRUKERERFARING OG F
AGKUNNSKAP HÅND I HÅND 
Nasjonalt kompetansesenter for læring og 
mestring ved kronisk sykdom (NK LMS) 
har en stor oppgave med å bygge opp og 
støtte et nettverk av Lærings‐ og mest-
ringssentere (LMS) i hele landet, som skal 
bidra til at sykehusene kan ivareta sine 
lovpålagte oppgaver knyttet til pasient-
opplæring. Et lærings‐ og mestringssenter 
(LMS) har fire hovedfunksjoner:  
•  Tilgjengelig møteplass. Samarbeidsverk-

sted. 
•  Senter for kursvirksomhet for brukere 

(pasienter og pårørende). 
•  Bidrag til at helsepersonell kan bli bedre 

til å lære fra seg. 
•  Aktivt informasjonssenter. Tilgang til 

internett. 
 
Læringsmodellen ved LMS bygger på at 
«planlegging, gjennomføring og evalu-
ering av læringstilbud skal skje i like-
verdig samarbeid mellom fagpersonell 
og erfarne brukere». Erfarne brukere, 
det vil si pasienter og pårørende som vet 
hvordan det er å mestre sykdommen i 
hverdagen, sitter inne med kunnskaper 
som er viktige bidrag til læring og mest-
ring for andre som senere har kommet i 
samme situasjon.  Ved å likestille brukere 
og fagpersoner i planleggingen av et 
læringstilbud kan resultatet påvirke både 
organiseringen (for eksempel valg av tid 
og sted) samt innholdet i tilbudet. Hvis 
det for eksempel skal arrangeres et diabe-
teskurs for pakistanske kvinner, må kurset 
planlegges sammen med pakistanske 

>>
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kvinner som har erfaring med å mestre 
sin diabetes, eller som er nær pårørende 
til en som har diabetes. Planlegging av 
læringstilbudet gjøres ved at fagpersoner 
og erfarne brukere møtes til et planleg-
gingsmøte. Møtestedet bør ikke ha sterkt 
sykehuspreg, men være et nøytralt sted 
der ingen føler seg underlegen.  

Deretter er det viktig å ha en åpen 
idédugnad der både fagfolkene og 
brukerne sammen oppmuntres til å 
komme med innspill om hva som kan 
være hensiktsmessig for at opplegget skal 
møte det behovet brukerne har beskrevet.  
Det er viktig å tenke nytt og utradisjonelt! 
Det er altfor lett å ty til gamle undervis-
ningsformer, selv om disse ikke tidligere 
har ført til læring. 
I starten av planleggingsmøtet gis det 
stor oppmerksomhet til hva de som selv 
har erfaring med å mestre sykdommen i 
hverdagen har å si om følgende:  
• Hva har brukerne hatt behov for å lære? 
• Hva bør vektlegges? 
•  Hvordan mener brukerne at opplegget 

bør være for at de skal ha nytte av det? 
Læringstilbudet blir rutinemessig evalu-
ert etter gjennomføringen. Dette må avta-
les i planleggingsgruppen. Både skriftlig 
og muntlig evaluering kan være aktuelt.  
Den anonyme skriftlige evalueringen har 
vært noe vanskeligere å få til blant mino-
ritetsspråklige, fordi det er mange som 
ikke kan skrive. Det har vært behov for 
hjelp til å fylle ut spørreskjemaet.  Både 
den muntlige og den skriftlige evaluerin-
gen har enkle spørsmål. 
Kursdeltakerne svarer blant annet på dette: 
• Hva var viktigst for deg i kurset? 
•  Har du fått bruk for noe av det du lærte? 

I tilfelle hva? 
• Hva bør gjøres annerledes? 
Neste læringstilbud planlegges av den 
samme sammensatte gruppen, med 
utgangspunkt i resultatene av evaluerin-
gen. På den måten blir en kontinuerlig 
kvalitetsforbedring mulig. 
 

Kursdeltakerne har stort utbytte av å 
få rikelig tid til å dele erfaringer med 
hverandre rundt faginnlegg. Mens fagper-
sonene er til stede kan de komme med 
korrigerende innspill. Deltakerne lærer 
mye av at de andre stiller spørsmål til 
fagpersonene. 

MINORITETSBAKGRUNN OG 
PASIENTOPPLÆRING – ERFARINGER 
Det er mange forhold som kan gjøre det 
vanskelig for minoritetsspråklige brukere 
å delta på de ulike planlagte læringstilbud 
eller kurs. 

Minoritetsspråklige brukere har selv gitt 
følgende uttrykk for forhold som ofte 
hindrer dem: 
•  Vi ønsker ikke å snakke om sykdom-

men vår, men vil holde den skjult. Opp-
lysning om sykdom kan føre til vansker 
med å bli gift. 

•  Mange jobber fra tidlig til sent, og det er 
ikke tid til kurs på hverdagen. Vi ønsker 
i stedet kurs på lørdag og/eller søndag. 

•  Kvinner er avhengige av sine menn for 
å delta. 

• Vi forstår lite norsk. 
• Vi har andre prioriteringer. 
•  Kulturen i Norge er annerledes enn 

vår. Vi er ikke vant til opplæring om 
sykdom, vi forstår ikke betydningen av 
å få denne type opplæring. 

•  Vi kan ikke reise langt for å delta på til-
bud. Dette blandt annet fordi vi har lite 
kjennskap til kollektive transportmulig-
heter, og synes det blir for dyrt. 

•  Vi har ingen til å passe barna våre når 
vi er på kurs. Det må derfor være tilbud 
om barnevakt.

FÅ TAK I KURSDELTAKERNE 
På grunnlag av egne erfaringer gir Shaista 
Ayub ved NK LMS her noen eksempler 
på måter som har ført fram i forsøket på 
å få tak i kursdeltakere med minoritets-
språklig bakgrunn: 
•  Brev, telefon på morsmål 
Det sendes brev om læringstilbudet 

på morsmålet til brukeren, med norsk 
oversettelse.  I tillegg ringes det i etterkant. 
Det har vært forskjellig hvem som har 
ringt, men det er klart en fordel hvis den 
som ringer kan snakke det samme språket. 
Andre ganger er det kun brev eller muntlig 
henvendelse via en som kan språket. 
•  Personlig fremmøte 
Informasjon om et tilbud annonseres 
av ressursperson eller den som har fått 
delegert ansvaret i en moské eller et annet 
møtested der personer med minoritets-
bakgrunn pleier å møtes. 
•  Innvandrerbutikker 
Det er også effektivt å legge ut informa-
sjon eller henge opp plakater i innvan-
drerbutikker.  
• Lege/imam/kvinner eller andre som 
man ser «opp til» i miljøet forteller om 
tilbudet  
Å få læringstilbudet annonsert i moskeen 
etter fredagsbønnen har vært særlig 
vellykket.  Andre ganger er leger blitt 
oppfordret til å motivere pasienten til å 
delta på læringstilbudet. Det at legen gir 
informasjon muntlig, i tillegg til skriftlig 
informasjon, har stor betydning. Mange 
«ser opp til» disse autoritetspersonene. 
•  Andre brukere 
 «Munn til munn-metoden» mellom per-
soner i vennekrets, nettverk eller familie 
er den beste og mest aktive måten. 
•  Andre samarbeidspartnere 
Nedenfor er det listet opp andre aktuelle 
steder som det kan være lurt å samar-
beide med for å få spredd informasjon på 
egnet måte:  
• Religiøse møtesteder  
• Innvandrerorganisasjoner  
•  Andre møteplasser som har tilbud for 

minoritetsspråklige 
•  Andre etater, organisasjoner som jobber 

med samme målgruppe 
• Ressurspersoner 
Har man tilgang til helsepersonell som 
behersker det aktuelle språket, bør man 
bruke denne ressursen og samarbeide 
med dem. 

>>
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For å nå deltakere og spre informasjon er 
det viktig å lete etter naturlige samarbeids-
partnere, og samarbeide tett med dem. 

SPRÅKPROBLEMER  
Mange eldre mennesker og kvinner har 
dårlige språkkunnskaper og dårlig kjenn-
skap til det norske samfunnet, noe som 
gjør dem avhengige av sine barn, bar-
nebarn og ektefellers barn med hensyn 
til informasjon og praktisk hjelp i møtet 
med majoritetssamfunnet. 

Et spørsmål er alltid om det trengs tolk. 
Når hensikten er å ha en sosial samling 
der hverdagslige ting diskuteres, kan det 
gå greit hvis en fra minoritetsgruppen, 
som kan snakke godt norsk, kan fungere 
som oversetter.  Det med bruk av tolk har 
vært praktisert ulikt avhengig av hva 
planleggingsgruppen har kommet fram 
til. Noen ganger er det nødvendig med en 
kvalifisert og godkjent tolk, for eksempel 
hvis det skal diskuteres sykdom eller fag. I 
slike tilfeller skal aldri familiemedlemmer 
eller barn bli brukt som tolker.  

Ved bruk av visuelle hjelpemidler er det 
tegninger/bilder som er viktig og ikke 
tekst. For eksempel tegning av ambulanse 
med riktig telefonnummer, eller bilder av 
matvarene som anbefales, eller av 
hvordan vi ser ut inne i kroppen (enkelt). 

 Det er mange som ønsker seg skriftlig 
materiell i tillegg. Selv om det er mange 
som ikke kan lese eller skrive selv, tar de 
det med hjem for at noen andre skal lese 
det for dem. Det som er viktig når 
helsepersonell deler det ut, er at det ikke 
blir erstatning for det muntlige. De fleste 
foretrekker muntlig informasjon fordi de 
verken kan skrive eller lese brukbart. 

Hvis læringstilbudet gjennomføres på et 
sted som brukeren mener er vanskelig å 
finne frem til, selv om det er sentralt, går 
det an å gjøre en avtale om å møte 
kursdeltakerne på et bestemt sted, og 
følge dem til den riktige plassen. Det kan 
være en fordel å ha kurset/undervisnin-
gen på et sted som er kjent for gruppen 
fra før, som moské eller samlingslokale i 
nærmiljøet.

Reduserer røyksuget. Støtte når du trenger det. 
nicotinell.no

Nicotinell® plaster, tyggegummi og sugetablett er legemidler til bruk ved røykeavvenning. Nicotinell® tyggegummi og sugetablett er også 
hjelpemidler mot nikotinabstinens i røykfrie perioder. Brukes ikke ved graviditet eller amming. Ved alvorlig hjerte– og karsykdom skal Nicotinell® 

produkter kun brukes i samråd med lege. Nicotinell® produkter inneholder nikotin, og det kan være en viss tilvenningsfare. Les pakningsvedlegget 
før bruk. Distribueres av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Norway AS Klaus Torgårdsvei 3, 0372 Oslo. www.nicotinell.no 
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Ressurssenteret for migrasjonshelse 
har i samarbeid med blant annet 
Høgskolen i Oslo og Akershus utviklet et 
undervisningsopplegg for innvandrere 
som omhandler mat og helse, munnhelse 
og psykisk helse. 
Undervisningsmateriellet kan benyttes 
av frivillige, ansatte i kommunen og 
helsepersonell. Målgruppen er nyankomne 
personer i Norge. De som har bodd i 
Norge en stund kan også ha nytte av dette.
Materiellet består så langt av tre 
moduler: mat og helse, munnhelse og 
psykisk helse. I tillegg er det utviklet en 
informasjonspakke for ansatte og frivillige 
som jobber på mottak. 
Materiellet består av:
•  Veiledningshefte. Her får du 

støtteinformasjon til temaer som dekkes 
i PowerPoint-presentasjonen samt rent 
praktisk hvordan du kan gjennomføre 
modulen

•  Oversiktlig lærerplan med læringsmål
•  PowerPoint-presentasjoner som har 

enkel tekst og bilder knyttet til teksten. 
Det er forslag til hva du kan si til 
deltakerne på notatsidene.

•  Deltakerhefte. Det er lagt opp slik at du 
kan skrive ut/trykke opp det du trenger 
fra undervisning til undervisning.

Håper er at økt fokus på helse kan bidra 
til at målgruppen skal få mulighet til å ta 
sunne valg og oppleve økt kontroll over 
egen helsetilstand og forbedre egen og 
familiens helse.
Innholdet i materiellet er basert 
på anbefalinger fra myndighetene, 
behovsanalyser, forskning og erfaringer 
gjort i prosjektgruppen. Materiellet er 
tilpasset personer på nivå A1-A2, og de 
som nærmer seg B1.
Materiellet eies av Oslo kommune og det 
er ikke tilgang til å kopiere eller distribuere 
i strid med åndsverkloven.
Materiellet kan lastes ned på www.
sunstart.no. 

Helsearbeidere må være forberedt på å 
være mobile og tenke utradisjonelt. Hvis 
tilbudet legges slik at deltakerne blir 
avhengig av transport, er det mange som 
ikke kan delta. Spesielt mange voksne 
(eldre) kvinner er avhengige av å bli fulgt 
av sine nærmeste.  Økonomiske forhold 
kan også spille inn, det er faktisk noen 
som ikke kan prioritere penger til 
fysioterapeut eller betale trikkepenger for 
å gå på kurs. Det er få som forteller dette 
så ærlig fordi de synes det er flaut, men 
det er faktisk en realitet for mange 
mennesker i Norge.

Kvinner ønsker oftest tilbudene lagt til 
dagtid, før barna kommer tilbake fra 
skolen. Andre har ønsket å ha temadager 
i helgen, for da kan fedrene passe barna. 
Mødre kan ønske dagtid, men har behov 
for at det da er organisert barnevakt som 
kan se etter barna mens de er på samlin-
gen. Noen familier ønsker familiesamling 
lagt til en helg slik at alle kan delta. 
Mange er ikke kjent med at de kan få 
sykemelding for opplæring (kurset må 
vare minimum 4 timer) som dekkes av 
trygdekontoret og ikke belaster arbeidsgiver.

ULIKE VANER 
Når det gjelder den praktiske organise-
ringen av læringstilbudet er det viktig å 
tenke på hvem som er målgruppen for 
læringstilbudet (kvinner, menn, familier, 
ungdom eller blandet).  Erfaringer tilsier 
at muslimer oftest ønsker atskilte grupper 
for menn og for kvinner, men det kan 
også fungere med å ha blandede grup-
per (menn og kvinner), for eksempel når 
tema har vært knyttet til barn som har 
kronisk sykdom. Det avgjørende er hvilke 
tema som skal tas opp. 

Undersøkelser viser at det ofte er de 
ressurssterke pasientene som får informa-
sjon, til tross for at helsearbeidere selv 
opplever at de bruker mye tid på å gi alle 
pasienter informasjon. Pasientene 
opplever at de ikke får vite noe hvis de 
ikke spør selv.  Erfaring tilsier at mye 
basiskunnskap mangler hos en del med 
minoritetsspråklig bakgrunn.  

Sunn Start for 
innvandrere
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Tekst: Hilde Aga Foto: Delta

Arendalsuka er ein møteplass kor ein 
går hardare inn på dei grunnleggjande 
spørsmåla om det norske samfunn sin 
tilstand og framtid. Her skal det vera 
meiningsbryting, folkeopplysning, kultur 

Migrasjon og helse tema på 
Samfunnsodontologisk Forum
Fredrikstad var i år vertsby for Samfunnsodontologisk Forum, og tema over tre 
dager var Migrasjon og helse. Tannpleierforeningen var representert én dag. For 
foreningen og for andre kan tredagers samling, slik tradisjonen er for Forum bli 
lenge, samtidig som det er viktig å være til stede.

NAKMI var godt representert med ulike foredragsholdere som gav en kort og 
god innføring i ulike utfordringer personer med innvandringsbakgrunn står 
overfor. NAKMI har som mål å skape og formidle kunnskap som kan fremme god 
helse og likeverdige helsetjenester til mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn. 
Der var foredrag som gav innføring i å være innvandrer i Norge, om fordommer 
og diskriminering, oral helse i asylmottak og mer. 

Rådgiver for mangfold, inkludering og likeverd i Sarpsborg kommune, 
Flemming Johnsen, holdt et foredrag om hvordan man bedre skal forstå og se 
individer med en annen kulturbakgrunn. Det ble et foredrag som nådde både 
hjernen og hjertet. Han innledet med å presentere ordene natur, kultur og 
etnosentrisme og kulturrealisme. Natur er medfødt, kultur er lært. Etnosentrisme 
er å overkommunisere det som er bra i min kultur. Kulturrelativisme er å forstå 
at samfunn er kvalitativt ulike. Denne ulikheten må alltid bli filtrert gjennom de 
demokratiske prinsippene som ytringsfrihet, likeverd og menneskeretter. Johnsen 
understreket viktigheten av å forstå ordet identitet. Identitet er hvordan vi vil 
presentere oss overfor andre. Gjennom flukt og etablering i nytt samfunn, må 
identiteten bygges opp på nytt, og han eksemplifiserte det med ulik organisering 
av familie og samfunnsliv.  Han viste til at vi i Norge har en individualistisk 
kultur der kjernefamilien og de offentlige godene er sikkerhetsnettet. Ser vi til 
mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn, er de preget av en kollektivistisk 
kultur der storfamilien er sikkerhetsnettet. Samfunnet vårt må ikke gi makt til 
ensidige sannheter.
Referat ved Hilde Aga

Mange ganger vil det være hensiktsmessig om brukererfaringer kommer før faglige 
innlegg i et kurs, temamøte eller liknende. Det er flere fordeler med en slik rekkefølge: 
•  De som holder brukerinnleggene, signaliserer at dette går det an å snakke åpent om.  
•   De som sier noe først, legger også normen for hva slags språk som skal brukes.  

Hvis fagpersonell slipper til først, vil det ganske sikkert bli brukt flere faguttrykk. De 
fleste deltakerne vil da prøve å bruke de samme faguttrykkene, enten de forstår dem 
eller ikke. Det er viktig å signalisere at ingen spørsmål eller uttalelser er «dumme». 
Siden læringstilbudet gjennomføres av planleggingsgruppen, innebærer det at 
brukernes hverdagserfaringer med å ha sykdommen spiller en viktig rolle i opplegget 
sammen med fagpersonellets kunnskaper. 
For minoritetsspråklige kan det være vanskelig å vite hva de skal spørre om, samt å 
formulere spørsmålene. Det er avgjørende å oppmuntre til selvstendiggjøring slik at 
den som har en kronisk sykdom, får tro på og tillit til egne erfaringer som nyttige.  
Hele brosjyren kan lastes ned fra www.mestring.no.

TEMA: MIGRASJON OG HELSE

ARENDALS- 
UKA 2017
Arendalsuka 2017 er over. Ei veke 
med program frå tidleg morgon 
til sein kveld med paneldebattar, 
politiske utspørjingar, dialogar 
og eit utal tema som var oppe 
til diskusjon. Arendalsuka er eit 
ikkje-kommersielt arrangement 
der alle program er gratis 
for alle,- «dei kommersielle 
kreftene skal ikkje tena på det 
frie ordskiftet», ifølge ledar 
av programkomiteen, Øystein 
Djupedal. 

Helseminister Bent Høie var sjøvsagt på plass i 
Arendal. (Foto: Hilde Aga)
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Sandra Bruflot, var også del av panelet. 
Bondevik understreka viktigheita av at 
etiske vurderingar må liggja til grunn for 
framtidige teknologiske bidrag.

Det var mange arrangement med tema 
helse, blant anna norm for bemanning i 
ulike helsetenester, evaluering og betre 
oppfølging av samhandlingsreformen, 
ulikskap i helse og tiltak, og etableringa 
av kvalitetsindikatorar i kommunen. 

Vidare var der debattar angåande 
framtidige utfordringar i helse og 
organisering. Universitetet i Bergen, 
UiB, arrangerte interessant frukostmøte 
med gjenkjenneleg innhald, og med 
tittel «Innovative helseklynger som 
svar på fremtidens helseutfordringer?». 
Svaret er førebygging og samhandling 
mellom ulike yrkesgrupper. Ei 
bærekraftig helseteneste må ha tiltak 
på plass før sjukdom oppstår. Då må 
ein ha meir kunnskap om korleis ein 
skal få den enkelte til å ta ansvar for 
eiga helse saman med samfunnet elles. 

Kommunen må i større grad erkjenne 
at det er i barnehage, skule osv. at helse 
blir skapt.  I helseklynga skal ulike 
profesjonar vera med, og sosialiseringa 
skal starta i studietida. Oppgåveløysing 
skal vera diskusjonen. Visjonen for 
helseklynga er «Helseklyngen skal bli et 
internasjonalt kraftsentrum som skaper 
innovative helse- og omsorgsløsninger 
i primærhelsetjenesten for hele 
mennesket ved hjelp av forsking og 
utdanning, fullverdig praksisarenaer og 
tverrfaglig samhandling». Det er store og 
omfattande tiltak som vart foreslått. Det 
er UiB, Bergen Kommune og Høgskolen 
i Bergen som skal vera «fødselshjelpere» 
for framtidig helsevesen når ulike 
ekspertar skal jobba saman i Norge si 
første helseklynge for førebyggande helse. 

Takk til Delta som satsar på deltaking 
på Arendalsuka med stand, eige 
arrangement og godt marknadsført 
«eigen» restaurant i dette store 
fellesskapet!

og  samtaler mellom folket, næringslivet 
og politikarar. Ca 70.000-80.000 
deltakarar gjennom 5 dagar og over 700 
ulike arrangement, visar storleiken!

Delta og ulike yrkesorganisasjonar 
deltok med eigen stand heile veka. 
Tannpleierforeininga hadde stand ein av 
dagane, og marknadsførde yrkesgruppa 
med ny flyer og plakatar. Mykje publikum 
og god aktivitet!

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, 
YS, arrangerte blant anna temakveld 
om «Å spille hverandre gode - samtaler 
om samarbeid og medbestemmelse 
i arbeidslivet». Sosialdemokratiske 
prinsipp ligg til grunn, og lagånd og 
felles verdigrunnlag skal prega norske 
arbeidsplassar. Likevel meiner YS at det 
må jobbast for auka lagånd i arbeidslivet, 
med blant anna leire som organiserer 
seg. Vidare veit vi at det er lønsamt 
med medbestemmelse. Gode sentrale 
avgjersler må i større grad bli følgt opp 
lokalt og med ei leiing som spelar på lag 
med tilsette, om vedtatt mål skal bli nådd. 
Delta hadde eige arrangement onsdag 
kveld med tittel «Hva skjer når robotene 
kommer?» Ny teknologi blir viktig bidrag 
til å løysa utfordringar i framtida, meinte 
Nyby-grunderen Fredrik Gulowsen. 
Delta-ledar Erik Kollerud var samd. 
Tidligere statsminister Kjell Magne 
Bondevik og nestleiar i Unge Høyre, 

Fra paneldebatten. (Foto: Hilde Aga)

Hilde Aga på stand for Norsk Tannpleierforening i Arendal. 
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8 spørsmål om din tannpleierhverdag
Zohra Sakhi, tannpleier ved Halden Tannklinikk

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

Jeg er 31 år, kommer opprinnelig fra Afg-
hanistan, men har bodd i Norge siden jeg 
var 12 år. Bor i Halden sammen med min 
datter, og jobber ved Halden tannklinikk. 
Jeg er utdannet tannpleier ved Universitet 
i Oslo 2012-2015, dette er min første jobb 
som tannpleier og jeg har jobbet her i 
snart to år. Jeg valgte å jobbe offentlig da 
jeg gjerne vil jobbe med barn. Det stortri-
ves jeg med!

2   Hvordan er fagmiljøet for tannplei-
erne i din landsdel og i ditt nærmiljø?

Jeg syns vi har bra fagmiljøet her. Vi har 
tannpleiemøte i fylkeshuset to ganger i 
året der alle tannpleiere fra Østfold møtes. 
I tillegg har NTpF lokalavdeling, og de 
arrangerer også et kurs sammen med 
tannlegeforeningen. Jeg syns det er viktig å 
treffe kollegaer i fora hvor vi kan disku-
tere, holde oss faglig oppdaterte og ta opp 
aktuelle ting. 

3   Hvilket kompetansebehov ser du for 
deg at tannpleierne trenger i fremtiden?

Vi vil trenge å tilegne oss mer og mer kunn-
skap om tannerstatninger og behandlings-
måter/alternativer for slike erstatninger. 
Befolkningen blir stadig eldre. Da er det et 
klart behov for mer kunnskap både om den 
generelle helsen og tannhelsen hos disse. 
Etterutdanning og forskning er også viktig 
for tannpleierne, både for å heve kompe-
tansen og gjøre profesjonen mer synlig. Jeg 
håper å kunne ta mer utdanning etter hvert.

4   Hva er viktig i veiledningssituasjoner 
med pasienten?

For meg handler det først fremst å ha god 
kommunikasjon og begynne der pasienten 
mener eventuelle problem i forhold til 
tannhelsen ligger. Man må møte pasienten 
der de er, ikke pøse på med mange anbefa-
linger og informasjon med en gang. Det er 
lettere å få pasienten til å følge anbefalin-
gene når de blir involverte i alt av behand-
ling og hva de selv bør gjøre forebyggende. 
Å arbeide med barn kan være utfordrende, 
da må jeg kommunisere både med barna 
og foreldrene.

5   Hvilke roller/samarbeidssituasjoner 
bør tanpleierne gå inn i fremover?

Jeg tror vi må inn på flere arenaer enn 
i dag. Vi har allerede samarbeid med 
helsestasjon og sykehjem, i tillegg til at 
vi tannpleiere i Østfold har vi noe som 
heter «tanntimen». Dette er et opplegg der 
tannpleiere besøker skoler og har tann-
helseundervisning for 2., 4. og 7. trinn. Vi 
får veldig positiv respons på at de får være 
med å diskutere, stille spørsmål osv. Dette 
er en fin måte å treffe barna på. Da møter 
vi dem på en annen arena enn i en stol på 
klinikken. 

6   Er samarbeidet mellom ulike grupper 
i helsetjenesten godt nok, og hva kan 
eventuelt forbedres?

Det er mye som fungerer bra, men en 
del som trenger forbedring, for eksempel 
tannhelsen hos beboerne på sykehjem. Det 

er kanskje ikke lett for pleierne å hjelpe 
alle beboerne med tannpuss, og kunnska-
pen er jo også ofte mangelfull. Men tenner 
er en del av kroppen og viktig for den 
generelle helse. Her har vi en utfordring 
hvor alle må jobbe sammen mot en bedre 
løsning. 

7   Hva bør endres/forbedres i tannhel-
setjenesten spesifikt?

Først og fremst det helsefremmende 
arbeidet generelt, spesielt rettet mot inn-
vandrergrupper i samfunnet og erosjons-
skader hos ungdom. Vi ser jo i dag at det 
er stor utfordring hos denne gruppen. Jeg 
kunne tenke meg et samarbeid med skoler 
og voksenopplæringssteder der vi kunne 
undervise og informere om kosthold 
og tannhelse. På denne måten kan vi nå 
fram til foreldrene som har kanskje har 
et mangelfull kunnskap om blant annet 
melketenner og karies. 

8   Hva bør tannpleiere gjøre for å spre 
informasjon og kunnskap om yrkesgrup-
pen?

Opptre på ulike arenaer, flere bør ta vide-
reutdanninger og mastergrad og sikte mot 
lederstillinger. På denne måten kan vi nå 
flere grupper som trenger vår kompetanse!
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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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AKTUELT

Min kone er tannpleier og jobber som klinikksjef på Nordfjordeid ( i 
Sogn- og Fjordane) hos Eikås Tannlegesenter som nylig har blitt en del 
av den oppstartede kjeden Vital Tannhelse. Derfor ligger det stadig et 
eksemplar av Tannstikka på bordet hjemme hos oss.

Så har det seg slik at vi har en del kontakt med en kanadisk kunstner 
som heter Michael Bedard. Jeg har samlet på bilder av han i snart 20 år 
og alle vegger i huset vårt er dekorert med disse bildene! 

Han er nok dessverre ikke en varm potet på den norske kunst-arenaen 
nå for tiden, men han solgte en del bilder her i landet på begynnelsen 
90-tallet. Likevel vil kanskje foreldre av tenåringsbarn huske tegnefilmse-
rien «Ender uten tenner» som gikk på TV for noen år siden. Michael Be-
dard er skaperen bak den serien! En av episodene heter forøvrig «Dental 
Adventures» og handler om en av endene som kjøpte seg gebiss!

Jeg ønsket å overraske min kone med et morsomt bilde, og spurte 
Bedard om han kunne tenke seg å lage ett til oss. Han tok også imot 
utfordringen min om å lage et bilde med «tannpleier» som tema. Det 
resulterte i bildet «If ducks had teeth». Første skissen ble tegnet for over 
to år siden, så kunstneriske prosesser tar tid! Kunstnere liker ofte å gå 
sine egne veier, og lar seg sjelden styre. Maleriet er derfor ganske unikt. 
Det skal nå til innramming og ender nok opp på veggen på klinikken på 
Nordfjordeid!

Jeg deler det mer enn gjerne med «Tannstikkas» lesere!
Eirik Solbjør

Søker etter tannpleier i 100% stilling f.o.m. 
01.10.2017. Vi er to tannleger og to sekretærer 
på vår klinikk, og søker tannpleier til behan-
dlingsrom nummer 3 som blir ledig f.o.m. 
denne dato. CV og søknad kan sendes til 
post@haugentannklinikk.nhn.no.

Hvis ender hadde tenner...TANNPLEIER SØKES
Signe Storesund AS er en liten 
kjeveortopedisk praksis i moderne lokaler 
i Haugesund sentrum. Per dags dato har 
kontoret seks ansatte (1 kjeveortoped, 1 
sekretær, tannteknikker og 3 tannpleiere). 
Den ene tannpleieren vår skal ut i 
barselpermisjon februar 2018, og vi har derfor 
ledig et vikariat for tannpleier. 
På klinikken jobbes det i hovedsak med 
tannregulering, på både barn og voksne, hvor 
det brukes Damon teknikk (selvligerende 
bracket). Stillingen som tannpleier omfavner 
arbeid med tannregulering på pasienter, og 
det vil bli gitt grundig opplæring. 
Stillingsstørrelse: 90% vikariatstilling (100% 
arbeidsuke med avspasering jul/påske/
vinterferie osv.)

Tiltredelse: November 2017
Ønskede kvalifikasjoner: Interesse for 
kjeveortopedi, tåler høyt tempo, lærevillig 
og godt humør, gode kommunikasjons- og 
engelskkunnskaper - relevant erfaring er et 
pluss, men ikke nødvendig.
Vi tilbyr: Aktivt arbeids miljø med betalt 
spisepause, konkurransedyktig lønn med 
gode bonusordninger, lange ferier som følger 
skolen, kursing.

Ved spørsmål eller søknad til stillingen, ta 
kontakt med kjeveortoped Signe Storesund 
(Vennligst send med CV og karakterer 
sammen med søknaden).
Mail: signsto@hotmail.com. Tlf: 99247210

TANNPLEIER SØKES, 
Hammerfest
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