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Om få dager er det jul. Jeg vokste opp i et tradisjonelt, 
norsk hjem, hvor julefeiring var årets store fest. Det 
ble bakt, ryddet, pyntet og vasket. Som ung og småsur 
tenåring syntes jeg noen ganger det ble i overkant. Det ble 
så mye styr og forstyrrelser, den koselige stua ble satt på 
ende av rengjøring, kjøkkenbordet hvor jeg likte å sitte og 
lese ble okkupert av kakedeiger, kort sagt, rystelser i en 
behagelig stabil hverdag.
Men da jeg klagde min nød, bare lo min mor og sa det 

enkelt: «Hvis ingen lager fest, blir det ingen fest». Og jo, jeg ville jo ha fest…
Min mor er borte for mange år siden, men den lille setningen har satt seg 
fast i hodet mitt. Ikke bare når det gjøres i stand til store, festlige anledninger, 
men når mange andre, kanskje ikke så selvfølgelige oppgaver, melder seg. For 
eksempel å gjøre en ekstra innsats på jobben. Eller ta et tak i frivilligheten. Eller 
i fagforeningen, for den saks skyld. Om ting skal skje, må noen gjøre jobben. 
Eller vi kan la være. Men da blir det ingen fest.
Til våren er det landsmøte i Norsk Tannpleierforening. Det blir helt sikkert også 
fest, for den saks skyld, ettersom det er jubileum. Men hvem skal sitte i styret 
de neste fire år? Hvem skal påta seg det ekstra ansvaret, de ekstra oppgavene? 
Vi har alle det travelt. Hverdagen krever sitt, jobb, familie, kanskje små barn 
med mange fritidsaktiviteter. Det er lett å argumentere for IKKE å stille opp. 
Har ikke tid. Har ikke mulighet. Jo, klart det er viktig å ha en aktiv og sterk 
fagforening, men…ikke meg. Ikke nå. Spør noen andre. La de lage fest.
Heldigvis vet jeg at det finnes folk der ute som helt sikkert sier ja. Som føler 
litt ekstra på ansvaret, som ser mulighetene og som også vet at det å løfte i 
flokk og få til noe sammen, er givende i seg selv. Det er en tilfredsstillelse og en 
belønning, ikke nødvendigvis i penger, men i mestringsfølelse og i et styrket 
fellesskap. Jo, jeg vet det er noen som er klare til både å lage fest og å jobbe 
videre med viktige fagforeningsspørsmål. Men er du blant dem som er mest 
fornøyd med å overlate ansvaret og arbeidet til alle andre, hver gang, så husk 
det. Om ingen lager fest, blir det ingen fest. Eller fagforening.
Jeg er i hvert fall forberedt på å være med både på hverdag og fest i 2018, og ser 
spesielt frem til feiringen av 50 år med tannpleierforening i Oslo i månedskiftet 
mai-juni. Arbeidet med å lage jubileumsnummer av «Tannstikka» (nummer 
2-2018) er godt i gang. Et tilbakeblikk på historien er alltid godt å ha med i 
bagasjen videre. 
  Jeg avslutter med å ønske alle en God Jul og et Godt Nytt År. Her i huset blir 
det fest, men for ordens skyld: Det blir IKKE husvask. Noen snarveier er det lov 
å ta!

redaktørens spalteINNHOLD
Nummer 06/2017

TIDSSKRIFT FOR NORSK TANNPLEIERFORENING

TEMA: 
SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE

RETTSODONTOLOGI

NTpF PÅ NORDENTAL

«PUSS FRA FØRSTE TANN» AVSLUTTET

Tannstikka_6_17_Tommy.indd   1 29.11.2017   10.03

NOEN MÅ LAGE FEST

PÅ PLAKATEN
5 Oral B-prisen 2018
5 Flere vil slutte å røyke
5 Jubilanter

TEMA: SELVSTENDIG NÆRINGDRIVENDE
10 Hva må du vite?
11 Forholdet til HELFO
14 Nødvendig å være tålmodig
17 Tilbud om forsikringsordning

FAGLIG
20 Rettsodontologi – hva og hvordan?
28 Min tannpleierhverdag

AKTUELT
6 NTpF på Nordental
8 «Tannbørstens uke» i Oslo
18 Støres holdning til tannpleierne

NTPF PRESISERER
Signerte artikler i «Tannstikka» 
står for forfatters egen regning, og 
innholdet gir ikke nødvendigvis 
uttrykk for NTpFs offisielle syn i 
saken. Annonsene i «Tannstikka» 
er betalt og utformet av annonsøren 
selv, og NTpF garanterer ikke for 
produktet.

Dette produktet skal ikke anbefales til pasienter med kjent nyresykdom, nyrestein eller malabsorpsjonssyndrom, eller til 
pasienter som har et høyt inntak av vitamin C (1000 mg eller mer per døgn). 
1) Sharma D et al, ‘A novel potassium oxalate-containing tooth desensitizing mouthrinse: A comparative in vitro study’ 
Journal of Dentistry Vol 41 S4 2013 Pg S18-S27 2. Ved bruk 2 ganger daglig. 3. Relief of hypersensitivity DOF 4 – 2012, 
Combination Tubule Occlusion, DOF 2 – 2012. *Basert på % hydraulisk konduktansreduksjon. NO/LI/13-0070a(1)

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

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

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

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

eller i kombinasjon med tannkrem mot
sensitive tenner.

Profesjonell munnpleie hjemme
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LEDER

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.

Når dette leses er det bare noen få uker 
igjen til jul, og det er for min del en tid 
for ettertanke. Jeg tenker på at jeg stolt 
av å være en del av NTpF. Jeg meldte meg 
inn i organisasjonen da jeg var student. 
Det var viktig for meg, jeg følte meg 
ivaretatt og en del av et fellesskap som 
tok opp viktige saker og som jobbet med 

å videreutvikle tannpleierfaget. Som 
yrkesaktiv har jeg jobbet både som of-
fentlig og privat tannpleier, som tannhel-
sekonsulent og som frivillig tannpleier i 
India og i Kirkens bymisjons helsesenter. 
Nå er jeg tilbake som tannpleier i den 
offentlige tannhelsetjenesten igjen, og jeg 
stortrives fortsatt! 

Da jeg stilte til valg som nestleder, vis-
ste jeg ikke helt hva jeg gikk til, men jeg 
er glad for at jeg har fått denne erfarin-
gen, og jeg har lært mye på disse årene. 
Det har vært en spennende tid, både med 
faglige og personlige utfordringer.  

Det skjer så utrolig mye i NTpF hele 
tiden.  Det har vært mange viktige saker 
i løpet av disse årene. Prinsipprogram-
met følges og tas opp til vurdering på 
hvert styremøte, men veldig ofte dukker 
det opp uforutsette saker som må tas på 
strak arm. Da er det som regel leder og 
administrasjon som må trå til mens de 
informerer og involverer resten av styret 
via mail og telefon. 

Det siste året har det bl.a. vært jobbet 
med å få tannpleieren lovfestet som 
kjernekompetanse i kommunen ved 
en eventuell overføring av tannhelse-
tjenesten til kommunene i 2023. Dette 
var en stor seier for oss. Det har vært en 
tidskrevende sak som har blitt prioritert 

fra leder og administrasjon. 
Tannpleierforeningen har også arbeidet 

med saker som kan forenkle etablering 
av egen praksis, der forslag til samar-
beidsavtale er utarbeidet med ulike 
temaer tannpleieren må ha kjennskap til 
før etablering. Vi har også fått utarbeidet 
nye, flotte informasjonsplakater. Den nye 
nettsiden er også oppe. Alt er ikke helt på 
plass ennå, men personlig syns jeg den er 
oversiktlig og fin.

Neste år er det fagkonferanse, lands-
møte og 50 års jubileum i Norsk Tann-
pleierforening, og plutselig har det gått 
fire år der jeg har hatt gleden av å være 
nestleder. På landsmøtet takker jeg for 
meg og håper at vi har mange engasjerte 
tannpleiere som ønsker å stille til valg. 
Det er så mange ressurssterke tannplei-
ere som har mye å bidra med, både 
sentralt og lokalt. Det er spennende og 
interessant å bidra, og det er hjelp og 
støtte å få for å bli trygg på oppgavene. 

Min oppfordring til medlemmene er å 
stille til valg på landsmøtet. Det er en fin 
mulighet til å være med på å bestemme 
og påvirke. 

Med dette ønsker jeg alle våre medlem-
mer en riktig god og fredfull jul. 

Trude A. Haugsdal, nestleder

Færre og større 
kontorsteder i Helfo 
Helfo anbefaler å redusere antall kontor-
steder fra dagens 22 til 7 større kontorer.  
Forslaget er en del av Helfos anbefaling 
til ny kontorstruktur for å oppnå ster-
kere fagmiljøer og mer effektiv ressurs-
utnyttelse. Det vil innebære at cirka 160 
av Helfos 555 medarbeidere får tilbud 
om nytt arbeidssted. 

Anbefalingen til ny kontorstruktur er ut-
arbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet 
og skal behandles av Helfos medbestem-
melsesapparat før saken sendes tilbake til 
Helsedirektoratet, og deretter til beslut-
ning i Helse- og omsorgsdepartementet.

Helfo anbefaler at endringen gjen-
nomføres i løpet av de neste 2-3 årene. 
Kontorstedene vil tidligst legges ned 1. 
juli 2019, og endringene i kontorstruktur 
skal være gjennomført innen utløpet av 
2020. (Helsedirektoratet)

40 år
Karoline Tomta, Råde 
Camilla M. Hauger, Oslo 
Pantea Salehimehrab, Asker 
Leyla Kurdi, Dilling 
Malin Skåli, Risør 
Hilde Cathrin Hansen, Bodø 
Julie Tordis Isaksen, Kvaløya 
Synnøve Vangberg Hansen, 
Tomasjord

50 år
Trude Haugsdal, Oslo 
Anne-Lise Hansen, Kongsberg 
Ingunn Østby Skarpaas, Slattum 
Marianne Østerhus, Gjøvik 
Anne-Mette Hellum, Larvik

60 år
Solfrid Sørgjerd Saltnes, Buvika 
Dagrun Myklebust Ernø, Hosle 
Mona Irene Christiansen, 
Kirkenær 
Asrun Haugsdottir, Kongsberg 
Lilli-Ann Mellum, Husøysund

Tid for ettertanke

Flere enn 60 prosent av dem som røyker 
hver dag vurderer å slutte. Nesten 40 
prosent vurderer å slutte innen seks 
måneder. 

Det viser tall fra en ny undersøkelse 
blant 500 røykere som Respons Analyse 
har gjort for Helsedirektoratet. Under-
søkelsen ble gjennomført i oktober i år. 
Halvparten av dagligrøykerne er sikre på 
at de kan klare å slutte dersom de prøver.

Hvert år utdeles prisen «Årets tannplei-
er» på NTpFs fagkonferanse. Hvem skal 
få prisen i 2018? Foreslå gode kandidater. 
Her er statuttene for prisen:

FORMÅL
Oral-B ønsker å hedre en tannpleier som 
har utmerket seg innenfor fagområdet til 
tannpleierne.

TILDELING
Oral-Bs pris skal gis til en tannpleier 
som har utmerket seg spesielt innenfor 
det helsefremmende og forebyggende 
arbeidet. Det legges vekt på:  
• Utviklingsarbeid som fremmer 

 yrkesgruppen
• Stort faglig engasjement 

Oral-B dekker kostnadene til prisen, 
reise til og fra fagkurset samt opphold, 
kursavgift og sosialt arrangement for 

Foreslå kandidater til Oral-Bs tannpleierpris!

Karin Aspmo vant prisen i 2017. Foto: Anne L. 
Buvik

Nesten 80 prosent av dem som røyker 
hver dag har forsøkt å slutte én eller flere 
ganger. 

Hver tredje hadde planlagt sluttefor-
søket et par uker i forkant, mens hver 
fjerde hadde gjort et spontant forsøk.

44 prosent av dem som røyker dag-
lig brukte ikke hjelpemidler i sitt siste 
slutteforsøk. Blant dem som brukte 
hjelpemidler, var nikotinlegemidler og 

e-sigaretter mest populært. 21 prosent 
brukte nikotinlegemidler, 14 prosent 
brukte e-sigaretter. Nesten halvparten 
tror at det å bruke ett eller flere hjelpe-
midler for røykeavvenning vil gjøre det 
lettere å slutte.

60 prosent av dagligrøykerne er 
 bekymret for hvordan røykingen påvirker 
helsen. 42 prosent kjenner til røykeslutt-
tilbudet Slutta (helsenorge.no).

Mange ønsker å slutte å røyke 

prisvinneren. Prisen er en gavesjekk med 
verdi NOK 10.000,-.

Det er ikke anledning til å fremme seg 
selv som kandidat.  

Utlysning av prisen annonseres i Tann-
stikka og på tannpleier.no/medlemssiden.
Representant fra Oral-B tildeler prisen 
under NTpFs årlige fagkonferanse.

SØKNADSFRIST
Forslag på kandidater med begrunnelse 
sendes innen 20. mars i tildelingsåret til: 
ntpf@delta.no

BESLUTNING
Det oppnevnes to representanter til 
priskomiteen:
• En representant fra Oral-B
• En representant fra NTpF med vara
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Norsk Tannpleierforening deltok som 
vanlig med stand på tannlegeforeininga 
sitt landsmøtet 2.-4. november på Norges 
Varemesse på Lillestrøm. Der var mange 
kurstilbod, og enkelte var fagleg interes-
sante for tannpleiarane. NTpF brukar 
ressursar på stand på NTF sitt lands-
møte. Her møter vi medlemmer og får 
oppretta kontaktar med ulike aktuelle 
aktørar. 

Nytt av året var eigen velkomstseanse 
for tannpleiarar og tannhelsesekre-
tærar parallelt med opninga for NTF 
sine medlemmer. Til opninga var også 
gjestene invitert. Etter presidenten 
sin tale var det helsing frå Helse- og 
omsorgsdepartementet ved statsekretær 

Maria Jahrmann Bjerke. Når det gjeld 
oral helse, har regjeringa fem satsings-
område. Statssekretæren opna med fokus 
på kvalitetsreforma for eldre – «Leve hele 
livet» – og understreka den manglande 
samanhengen i tenesta som blir tilbydd.  
Regjeringa er klar på at det er for lite 
data om status på eldre si munnhelse, og 
at det er for stor variasjon i kvaliteten på 
tenestene. 

Bjerke stilte håp om at fleire fylke 
startar kartlegging, og viste spesielt til 
gode tiltak tannhelsetenesta i Buskerud 
har gjort på området. Bjerke inviterte til 
dugnad både for å finne gode eksempel 
på kva som fungerer og konkretise-
ring av utfordringane som vil gje betre 

grunnlag for arbeidet vidare. Bjerke kom 
også inn på forsking på tannhelsefeltet, 
og viste til den nye forskings- og inno-
vasjonsstrategien for oral helse. Her vil 
regjeringa satsa på sterkare kompetanse 
og kunnskap på området. Forsking må 
på plass for å oppnå ei meir kunnskaps-
basert tannhelseteneste. Abonnements-
avtale er ei ordning som inviterer til 
frivillig avtale mellom pasient og tann-
lege, og som står omtala i Statsbudsjettet 
for 2018. Statssekretæren kom også inn 
på flytting av DOT til kommunen, ei 
ordning som ikkje vart sett i verk. Først 
skal  ordninga prøvast ut i 15 kommu-
nar og regjeringa førebur saka i 2018. 
Regjering kjem tilbake med orientering i 
Stortinget. 

NTF sette viktig tema på dagsorden: 
Tannhelse Norge – Hvordan ser fremti-
den ut? Her var det ulike innleiarar, bl.a. 
dekan på UiO Pål Barkvoll, professor frå 
universitetet i Ålborg, Ole Fejerskov, tid-
legare president i NTF, Carl Chr. Blich, 
mens SSB var representert  ved Nils M 
Stølen. Det var eit interessant panel. 
Barkvoll vektla bl.a. at framtida krev 
ei ressursforskyving frå barn og unge 
til behov for meir avansert odontologi. 
Allmenntannlegen må i større grad bli 
«legen» for munnhola. Det er folket sine 
behov som skal vera premissleverandø-
ren for kva områder tannhelsetenesta 
skal levera på. Carl Chr. Blich viste til 
ei arbeidsmarknadsundersøking i 2016 
som vart besvart av 1227 tannlegar. 
Den visar at 40 prosent av tannlegane 
har for lite og 3 prosent har for mykje å 
gjera.  Blich viste vidare til Hedmark der 
35 prosent av 18-åringane er kariesfri, 
og kariestilveksten er låg blant vaksne. 
Representanten frå SSB, seniorrådgivar 
Stølen, uttrykte i sitt innlegg at det var 
mykje ny og nødvendig informasjon 
som ikkje byrået var kjent med på det 
tidspunkt. 

Hilde Aga

NTpF sin stand på Nordental 2017.

TANNLEGEFOREININGA SITT 
LANDSMØTE – NORDENTAL

AKTUELT

Fortsatt god tannpleie etter besøket hos deg

Se og lær mer på www.oralb.no

LA OSS GI PASIENTENE 
ORAL-B`S MEST AVANSERTE 
OG SKÅNSOMME TANNPUSS

NYE SENSI ULTRA-THIN: OVERLEGEN RENGJØRINGSEVNE* 
& SKÅNSOM MOT GINGIVA I ETT REVOLUSJONERENDE BØRSTEHODE

*vs. en vanlig manuell tannbøste.

© 2016 P&G

For effektiv fjerning av plakk

For en skånsom børsteopplevelse 
langs gingivalranden

VANLIG BUST

ULTRA-TYNN MYK BUST

P15430.01 SensiClean Tannstikka_213x263+3 NOR.indd   1 14/08/2017   16:39
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AKTUELT

Prosjektet ble igangsatt høsten 2013, 
og bakgrunnen er at Oslo har både 
den beste og den verste statistikken 
i Norge når det gjelder forekom-
sten av karies hos femåringer. 
Den varierer fra 92 % kariesfrie 
på det beste ned til 43 % blant de 
dårligste.  

Det er i områder med stor andel 
innvandrere blant befolkningen 
at tannhelsen er dårligst. Derfor 
vedtok Bystyret i Oslo Kommune at 
Tannhelsetjenesten i Helseetaten skulle 
sette inn tiltak for å utjevne forskjellene. 
Prosjektet har hatt et budsjett på seks 
millioner kroner. Det overordnede mål 
er å få flere kariesfrie femåringer. Det er 
bydelene Grorud (Romsås tannklinikk) 
og Gamle Oslo (Tøyen tannklinikk) som 
har dårligst tannhelse blant småbarn, 
og det er her de fleste tiltakene har vært 
satt inn.

Overtannpleier Grete Brudeseth har 
vært prosjektleder, mens tannpleierne 
Lisa Brændø og Slavica Pejic Djurasovic 
har vært primus motorer for gjennomfø-
ringen. Prosjektet har vært godt synlig, 
blant annet gjennom reklamekampanje 
i busskurene i Oslo, og har fått mye 
oppmerksomhet i lokale media. Face-
book-siden har vært flittig oppdatert, 
og prosjektet ble også tildelt Zendium-
prisen for et par år siden.

«Tannbørstens uke», som ble avviklet 
i uke 41 i forbindelse med at prosjek-
tet avsluttes, ble en stor suksess. En 
arbeidsgruppe bestående av tannhelse-

sekretærer, tannpleiere og tannleger var 
med i planleggingen, og flere studenter 
fra tannpleierutdanningen var også 
med og bidro i gjennomføringen. Uken 
ble gjennomført med én dag rettet mot 
hver gruppe, og begynte med besøk 
på eldresenter. Videre ble det besøk på 
sykehjem, på helsestasjoner og blant 
rusmiddelavhengige. Alle steder var det 
stand og teoretisk og praktisk opplæring, 
noen steder rettet direkte mot brukerne, 
men også mot helsepersonell.  Utdeling 
av tannbørster og tannkrem til de ulike 
gruppene hørte selvsagt med.

Siste dag av «Tannbørstens uke» 
var satt av til tiltak rettet mot barn, 
som tross alt er kampanjens viktigste 
målgruppe. En av lærerne på Veitvedt 
skole, Alexander Adria, hadde laget en 
flott sang sammen med arbeidsgrup-
pen, og denne ble fremført med dans og 

full fest i skolegården. Det ble også laget 
reportasje i NRK Supernytt, som dekket 
arrangementet på Nordpolen skole. 

– Dessuten var mange barnehager 
på besøk på ulike tannklinikker 
denne uken, hvor de fikk prøvesitte 
behandlingsstolen, «trylle» med 
å fylle vannkoppen, få premie og 
tannbørstepakke – og et hyggelig 
og positivt møte med tannklinik-
ken, forteller Lisa Brændø. 
For tross alt er det de yngste 

barna og deres foresatte som har 
vært den viktigste målgruppen for 

kampanjen. Budskapet man har for-
midlet, handler om forbyggende tiltak 
som riktig kost og tidlig tannpuss.  Må-
let har vært å komme i gang når barna 
er så små som 6-8 mnd, denne kontak-
ten har for det meste skjedd gjennom 
helsestasjonene. Så har det vært jevnlige 
oppfølging og kontroller, blant annet ved 
bruk av beleggskjema og spyttprøver.

– Har dere noen formening om hvor-
vidt prosjektet har vært vellykket?

– Vi er i gang med evalueringen, så det 
er ennå for tidlig å komme med noen 
tall. Det overordnede målet var jo å få 
en større prosent kariesfrie femåringer. 
Men det ser allerede ut som om vår 
innsats på helsestasjonene har gitt en 
klar og tydelig effekt. Mange foreldre 
har oppfattet budskapet. Ved treårs-
kontrollen har vi sett at foreldrene har 
innarbeidet gode rutiner for tannpuss, 
det er lite plakk og godt renhold, så det 
blir spennende å se utviklingen, sier Lisa 
Brændø og Slavica Pejic Djurasovic.

Bildene er fra de mange aksjoner og 
tiltak under «Tannbørstens uke». 

PROSJEKTET «PUSS FRA FØRSTE TANN» AVSLUTTET:

ARRANGERTE «TANNBØRSTENS UKE»
I fire år har prosjektet «Puss fra første tann» pågått i Oslo. I oktober markerte man 
avslutningen av prosjektet gjennom en lang rekke arrangementer i «Tannbørstens uke», som 
omfattet kontakt med en rekke brukergrupper. Blant dem barn, eldre, syke og rusmisbrukere.

Tekst: Anne L. Buvik Foto: Privat
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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
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Besøk oss 
på Nordental 
i standnr: 
B03-36

NTpF fyller 50 år i 2018!
Norsk Tannpleierforening fyller 50 år i 2018. Det blir stor markering 

og festmiddag i forbindelse med fagkonferansen. 
Sett av datoene 30. og 31. mai og få med deg fine dager i Oslo med 

faglig innhold og feiring av tannpleierne!
Detaljer omkring program og påmelding kommer i neste nummer av «Tannstikka».
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Ønsker du å starte for deg 
selv? Det er mye å huske på, 
men det er også god hjelp å 
få. Tannpleierforeningen har 
under utarbeidelse en veile-
der med viktige punkter som 
er nyttig og nødvendig for 
tannpleiere som skal etablere 
eller allerede har etablert et 
enkeltmannsforetak. Denne 
artikkelen er bygget på utdrag 
fra dette dokumentet, som 
er utarbeidet av NTpFs styre-
medlem Kristin Holtan Saga. 
Hele veilederen fås tilsendt 
ved henvendelse til NTpF.

Det finnes ingen fast oppskrift på hvor-
dan man starter egen klinikk, eller leier 
seg inn på en annen klinikk som selvsten-
dig næringsdrivende, slik de fleste velger å 
gjøre.  De fleste finner også ut av veien blir 
til mens man går, og at man gjør seg nyt-
tige erfaringer underveis man kan bruke 
til å justere kursen.

Å ha en egen klinikk kan bety en mer 
fleksibel arbeidshverdag, men også flere 
arbeidsoppgaver. Det å drive som selv-
stendig innebærer større risiko for deg 
som klinikkeier, samtidig gir det både 
utfordringer og fordeler man ikke får som 
ansatt i en bedrift. For tannpleiere med 
egen tannpleiervirksomhet stilles det ikke 
krav til ansvarshavende tannlege.

ALTERNATIVER OG 
ORGANISASJONSFORMER
Som selvstendig næringsdrivende kan 
man drifte sin egen klinikk på ulike 
måter:
• Drive alene eller sammen med andre 
•  Leie seg inn på en allerede etablert 

klinikk
•  Ved oppstart av egen klinikk må man 

ha følgende klart for seg:
•  Det kreves det kunnskap om hvordan 

man går fram ved etablering. Denne 
kunnskapen er lett tilgjengelig på nettet.

•  Bedriften må registreres i Brønnøy-
sundregisteret.

•  Man er juridisk ansvarlig for eget 
foretak.

•  Man har eget organisasjonsnummer.
•  Man er ikke underlagt klinikkeiers 

styringsrett om man leier seg inn hos 
en etablert klinikk.

•  Man er ansvarlig for å holde seg oppda-
tert og for å følge de retningslinjer, lo-
ver og regler som til enhver tid gjelder 
for selvstendig næringsdrivende.

•  Man må selv dekke utgifter til etter- og 
videreutdanning.
Det er viktig og nødvendig at de er de 

samarbeidende instanser som står for 
den oppdaterte informasjonen. Slike 
instanser er f.eks. Helfo med sine regler 
for refusjon, skatteetaten med sine 
retningslinjer for organisasjonsform og 
skatt, og NAV med tanke på forsikringer 
og rettigheter i forbindelse med syk-
dom etc. Dette er områder som stadig 
er under endring, så man må jevnlig 
oppdatere seg, selv om bl.a. skatteetaten 
vil informere om viktige endringer ved 
mailhenvendelser. 

ORGANISASJONSFORM 
Det mest vanlige for selvstendige tann-
pleiere, er å organisere seg med
•  Enkeltpersonsforetak 
•  Aksjeselskap (AS) 
Det finnes også en annen selskapsform, 
DA, som står for delt ansvar, som kan 
være aktuell hvis det er flere som skal 
drifte en klinikk sammen som likestilte 
partnere. I så fall svarer hvert medlem 
for «sin» del av bedriftens forpliktelser, 
f.eks. en tredjedel om man er tre som 
driver sammen. På oppgitte nettadres-
ser finner du til enhver tid oppdatert 
informasjon om de ulike driftsformene. 
De ulike organisasjonsformene er gjen-
stand for omfattende lovreguleringer, 
både når det gjelder etablering, drift og 
avslutning. Når du etablerer en bedrift i 
Brønnøysundregisteret, vil du få tilsendt 
et oppfattende og nyttig veilednings-
hefte.
All oppdatert informasjon omkring 
selskapsformer er tilgjengelig på  www.
altinn.no/www.bedin-no, www.brreg.
no, www.innovasjonnorge.no, www.
skatteetaten.no. 

HELFO
•  Tannpleiere har selvstendig refusjonsrett, 

og det kreves at du oppretter en egen avtale 
med Helfo.

•  Du må opprette en avtale om direkte 
oppgjør, som er en personlig og gjensidig 
forpliktende avtale mellom deg og Helfo.

•  Du må sette deg inn i mønsteravtalen med 
vedlegg. Ta kontakt med Helfo, dersom det 
er spørsmål angående oppretting av møn-
steravtalen eller andre forhold.

Mer informasjon finner du på www.helfo.no

 Det er en rekke andre punkter man må opp-
datere seg på. I NTpF s veileder går man blant 
annet nærmere inn på følgende punkter:
•  Valg av journalsystemer 
•  Buypass for å sende inn refusjonskrav til 

Helfo. 
•  Norsk helsenett
•  Betalingsløsninger

Juridisk bistand
Regnskap og revisjon

Alle virksomheter som yter helsehjelp 
utenfor den offentlige helsetjenesten skal 
betale tilskudd til NPE. For 2018 er det 
frist for registrering og oppdatering etter 
nyttår og før 1. februar. Oppføringen 
fornyes automatisk, så hvis du ikke har noen 
endringer i helsepersonellgrupper, årsverk 
eller kontaktopplysninger, behøver du ikke 
registrere på nytt.

DEKKER KOSTNADER TIL 
ERSTATNINGSSAKER
Tilskuddsordningen for privat helsetjeneste 
sikrer at pasienter som har fått en skade etter 
feilbehandling, får den erstatningen de har 
krav på. Tilskuddsordningen dekker kostnader 
til å utrede erstatningssakene. I tillegg dekker 
den utbetaling av erstatning til pasienter og 
pårørende. 

EGNE FORSIKRINGER FRITAR IKKE FRA 
TILSKUDDSPLIKTEN
Plikten til å betale tilskudd til NPE erstatter 
den tidligere pliktige ansvarsforsikringen, og 
er en lovpålagt plikt etter helsepersonelloven. 
Om man har forsikring gjennom 
profesjonsforeningen, eller har egen norsk eller 
utenlandsk ansvarsforsikring, fritar ikke dette 
for plikten til å melde fra og betale tilskudd.

ULIKE TILSKUDDSSATSER
Tilskuddene er beregnet ut fra ulike 
risikogrupper for ulikt type helsepersonell. 
Det er 34 ulike helsepersonellgrupper. Satsene 
varierer fra rundt 750 kroner per årsverk for 
noen grupper (blant annet tanntekniker) til 
rundt 225.000 kroner per årsverk for gruppen 
med høyest risiko (kirurger). Hele oversikten 
over de ulike risikogruppene finner du på 
NPEs nettsider.

KONSEKVENSEN AV IKKE Å OVERHOLDE 
MELDE- OG TILSKUDDSPLIKTEN
NPE vil kreve tilskudd etterbetalt hvis det er år 
der virksomheten er tilskuddspliktig og ikke 
har betalt tilskudd. I tillegg vil vi i saker der vi 
gir medhold kreve regress av virksomheten 
som har feilbehandlet pasienten.  Det betyr 
at både erstatningsbeløpet som er utbetalt og 
utgiftene til å saksbehandle kravet, kan kreves 
i regress. I ytterste konsekvens kan det også bli 
aktuelt med bøter eller fengsel.

MER INFORMASJON
Du finner utfyllende informasjon om 
tilskuddsordningen og tilskuddssatsene 
for de ulike helsepersonellgruppene på 
NPEs nettsider: http://www.npe.no/no/
Helsepersonell/Tilskuddsplikt/

HUSK TILSKUDDSPLIKTEN TIL NPE

NTpF har utarbeidet forslag til 
samarbeidsavtale for selvstendige 
næringsdrivende. Det er viktig å 
sette seg inn i hvilke punkter man 
skriver under på. Juridisk sett er 
det svært viktig å ha en oppdatert 
samarbeidsavtale, og endringer 
underveis i samarbeidet bør nedfelles 
skriftlig. I et samarbeid med klinikkeier 
kan det være enkelte punkt som bør 
endres eller utdypes, dette bør nedfelles 
før samarbeidet starter. Avtalen fås 
tilsendt ved henvendelse til NTpF. 

Forsikringer for selvstendig næringsdrivende er viktig, da man ikke har samme 
rettigheter i forhold til sykdom, barselpermisjon, o.l. Vurder hva som er viktig for 
deg, les deg opp på www.nav.no og ta kontakt med forsikringsselskap og andre 
instanser, slik at du har et sikkerhetsnett den dagen du kan få behov for det.

NAV sykeforsikring (frivillig)
Forsikringen er frivillig. Du kan velge mellom tre typer sykeforsikringer hos NAV. 
Se nettsiden eller kontakt NAV: www.nav.no

Bedriftsforsikringer (frivillig)
Bedriftsforsikringer/næringslivsforsikringer er ikke pliktige, og du må selv vurdere 
om dette er noe du ønsker eller trenger for din virksomhet. Eksempel: Sykeavbrudd 
kan være aktuelt dersom man blir sykemeldt over tid.
Pasientskade – se egen sak

Skatt
Som selvstendig næringsdrivende er man selv ansvarlig for innbetaling av skatt. 
Det betales forskuddsskatt kvartalsvis, og man får tilsendt innbetalingsblanketter 
fire ganger i året.  Forskuddsskatten fastsettes på bakgrunn av næringsinntekten, 
og utregnes av skattekontoret. Dette beregnes ut fra det første året i arbeid. 
Skatteetaten har veiledere som hjelper deg med spørsmål om forskuddsskatt, og 
andre spørsmål rundt skatt i bedrift. Det kan være lurt å opprette en egen konto 
hvor man setter inn et beløp avsatt til skatt fortløpende. Da slipper man «uventede 
regninger» nå kravet fra skatteetaten kommer. Om forskuddstrekket synes for høyt, 
spesielt i en oppstartsfase, kan dette reguleres enkelt ved å bestille nytt skattekort 
på www.skatteetaten.no

Skatt og forsikringer

Forslag til samarbeidsavtale

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 
– HVA MÅ DU VITE?
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Ingrid er opprinnelig fra Hammerfest, 
og tok utdannelsen i Tromsø hvor hun 
var ferdig i 2011. Den første jobben 
fikk hun på Skjervøy i Nord-Troms, 
før hun kom tilbake til Tromsø for 
å arbeide på en privatklinikk og har 
siden den gang hatt engasjementer 
på flere tannklinikker i Tromsø 
tannhelsedistrikt.

– Det finnes ikke veldig mange jobber 
for tannpleiere i Tromsø, så man må 
være utadvendt og opportunist for å få 
det til – spesielt om man har et ønske om 
å være selvstendig, understreker Ingrid, 
som vi treffer på Byporten Tannklinikk 
sentralt i Tromsø sentrum, faktisk 
akkurat der den berømte Tromsøbrua 
blir landfast med byen. Ingrid og 
kollegene kan nesten jumpe rett ned på 
bruhodet!

TREG START
– Etter endt vikariat hadde jeg behov 
for en ny jobb, og henvendte meg til 
flere klinikker i Tromsø for å undersøke 
behovet for en tannpleier. Jeg fikk napp 
her, smiler Ingrid Jeanett. Klinikken 
hadde behov for en tannpleier, men ingen 
stilling ledig. Dermed fikk Ingrid Jeanett 
tilbud om å etablere seg som selvstendig 
næringsdrivende. Men det gikk ikke av 
seg selv:

– Det var tungt å komme i gang. Jeg 
hadde jo ikke noen egen pasientliste, og 
det gikk trått til å begynne med. Men 
tannlegene her på klinikken sendte noen 
til meg, dessuten er det en oralkirurg 
tilknyttet klinikken, og mange 
pasienter med implantater har behov 
for tannpleier. Det var også pasienter 
som tok kontakt på eget initiativ. Etter 
hvert har jeg klart å jobbe meg opp på 
et bra nivå, forteller Ingrid, som nå 
har pasienter nok til å dekke to fulle 
arbeidsdager i uka, eller en 40 % stilling.

Det er også rom for andre oppgaver:
– Ved behov fungerer jeg som assistent 
for tannlegene, og for oralkirurgen 
når han har behov. Men jeg er nøye 
med å skjerme dagene hvor jeg selv 
har pasienter. Da er jeg bare tannpleier 
med ansvaret for mine egne pasienter, 
understreker hun.

– I tillegg til å være inntektsgivende, 
er det også med på å skape variasjon 
i hverdagen. Man kommer ut, treffer 
nye mennesker og har litt andre 
arbeidsoppgaver enn det jeg har i 
praksisen min. Selv om jeg satser på å øke 
andelen i min private praksis ytterligere, 
vet jeg ikke om det er helt ideelt å stå 
alene og behandle perio-pasienter fem 
dager i uka. Det er tungt rent fysisk, 
og man har også behov for variasjon i 
arbeidsoppgavene og å jobbe med andre 
type problemstillinger. Så det passer meg 
greit med litt av hvert, sier hun.

«VOKSEN» KUNDEGRUPPE
Veldig mye av pasientgrunnlaget 
utgjøres av godt voksne personer som 
trenger hjelp med periobehandling og 
med implantater.

– Behovet er stort, og det kommer nok 

til å øke i årene fremover. Mitt inntrykk 
er at det offentlige har overlatt mye av 
behandlingen av disse gruppene til den 
private tannhelsetjenesten, og det gjør jo 
at vi som jobber mye med det, får en høy 
kompetanse på arbeidsfeltet, sier Ingrid. 

– Hvorfor valgte du å jobbe som 
selvstendig næringsdrivende i stedet for 
å søke på en fast jobb?

– Da jeg begynte på Byporten 
Tannklinikk ble jeg rådet til å etablere 
meg som selvstendig næringsdrivende, 
først og fremst av økonomiske grunner. 
Og for meg har det vært et bra valg, 
jeg tjener bedre enn jeg ville gjort som 
ansatt. Jeg er også glad i den friheten 
det medfører i retning av å kunne styre 
sin egen arbeidsdag. Samtidig fordrer 
det at man er fleksibel og villig til å 
stille opp for pasientene sine. Og man 
kan aldri si «nei». Om en pasient har 
behov for å komme en annen dag enn 
på de to jeg vanligvis jobber, så får man 
kaste seg rundt og gjøre om på planene, 
understreker Ingrid. 

Det er også noen økonomiske ulemper 
med å være selvstendig:

– Du må ha noen forsikringer, både for 
pasientskade og for egen sykdom. Det 

NØDVENDIG Å VÆRE TÅLMODIG
Det er ikke alltid like enkelt å etablere seg som selvstendig næringsdrivende tannpleier.  
Tålmodighet og fleksibilitet har vært nøkkelordene for Ingrid Jeanett Pedersen i Tromsø.

Ingrid Jeanett Pedersen har bygget opp sin private praksis bit for bit. Nå har hun pasienter nok til å dekke 40 prosents stilling.
INGRIDS RÅD TIL DEN SOM VIL ETABLERE SEG SOM SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE:
• Sørg for å ha et visst kundegrunnlag, eller samarbeid med en klinikk som  

allerede har ett kundegrunnlag.. Å starte for seg selv med helt blanke lister er 
svært vanskelig.

• Våg å satse. Du tar en sjanse, det er ikke sikkert det går, men det vet du ikke  
før du prøver.

• Vær tålmodig og fleksibel.
• Si aldri «nei» til en pasient. Ta telefonen når den ringer. Du må være «på»  

i etableringsfasen. Svar på mail så raskt som mulig.
• Finn en god regnskapsfører, gjerne en du kan spørre til råds. Det er mulig  

å føre regnskapene selv, men det blir en ekstra belastning, spesielt om man  
ikke er regnskapskyndig fra før.

• Sørg for å ha de nødvendige forsikringer.
• Spør og grav og ta imot tips fra kolleger og andre med erfaring fra å drive  

selvstendig. Det er begrenset hvor mye informasjon og hjelp du får fra det  
Tekst og foto: Anne L. Buvik



16  17

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE

Dette er forsikringene du får rabatt på:  

Produktrisiko* Produktrabatt

Næringsbil: 20 %

Ansvar: 20 %

Yrkesskade/Yrkessykdom: 20 %

Kollektiv Ulykke: 20 %

Sykeavbrudd: 20 %

Sykelønn: 20 %

Yrkesreise: 20 %

Behandlingsforsikring: 20 %

 
Avtalen sikrer også at personmedlemmer  
i alle forbundene får gode betingelser på  
privat for sik ringer. Les mer om YS-avtalen på 
gjensidige.no/ys.
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Forsikringsfordeler 
for YS-medlemmer 
med egen bedrift 
YS-medlemmer som  
driver egen virksomhet  
kan få rabatt på utvalgte 
næringslivsforsikringer hos 
Gjensidige.

Kontakt oss! 
Vi hjelper deg med å finne hvilke forsikringer  
som passer for deg. Besøk et Gjensidige-kontor eller 
ring oss på 03100. Husk å oppgi at du er medlem i et 
YS-forbund, slik at du får de rabattene du har krav på. 

*  Gjensidige forbeholder seg retten til 
å si nei til særskilt utsatt risiko.

FORSIKRINGS-
TILBOD
Tannpleierforei-
ninga og Delta har 
hatt mange møter 
med Gjensidige 
for å få på plass 
eit tilbod til tann-
pleiarar og andre 
som er sjølvstendig 
næringsdrivande. 
Desse møta og YS 
sine forhandlingar 
med Gjensidige, har 
resultert i rabatt på 
enkelte nærings-
livsforsikringar i 
Gjensidige.
På denne sida kan 
du lese meir om 
denne ordninga.

er følbare utgifter, men helt nødvendig 
når man er selvstendig, sier hun. Hun 
har valgt Enkeltpersonsfortak som 
selskapsform, den enkleste og minst 
kompliserte formen. Den fungerer fint 
for henne.

– De fleste tannlegene her på klinikken 
har et AS, men det har jeg ikke planer 
om, ikke inntil videre, i hvert fall.

ØNSKER MILJØ
– Og heller ikke om å starte egen 
klinikk?

– Nei, jeg vil gjerne ha et miljø 
rundt meg, og kunne jobbe i team og 
nyte godt av hverandres kompetanse 
om nødvendig. Det er bra og nyttig 

for alle parter. Tannlegene kan nyte 
godt at tannpleiernes kompetanse på 
periobehandling, og tannpleierne kan ha 
noen å konsultere med på andre områder. 
Jeg synes det er utmerket. Men jeg må 
innrømme at jeg tidvis savner et større 
tannpleiermiljø. Her på klinikken er jeg 
alene tannpleier, og det er heller ikke plass 
eller kundegrunnlag for flere. Dermed 
blir man tidvis litt alene, sier Hun.

Ingrid Jeanett har valgt å være medlem 
i NTpF. 
– Jeg var medlem like etter at jeg 
hadde fullført utdanning, så meldte jeg 
meg ut, men nå er jeg med igjen. For 
meg handler det først og fremst om 
en fin mulighet til å holde seg faglig 

oppdatert. Det er det viktigste for meg. 
Når man jobber på en privat klinikk, 
er det mye som er opp til klinikkeieren 
og hva vedkommende bestemmer. 
Fagforeningene har begrenset mulighet 
til å øve noen innflytelse på det. Nå har 
vi et veldig bra miljø på denne klinikken 
med en svært positiv eier, så her er 
arbeidsforholdene upåklagelige. Slik 
er det nok ikke alle steder, konstaterer 
Ingrid.– Er du fornøyd med valget du har 
gjort som selvstendig næringsdrivende?

– Absolutt. Jeg ville valgt det om igjen 
og ser klart flere fordeler enn ulemper, 
avslutter Ingrid Jeanett Pedersen. 

To skritt ut fra inngangsdøra ligger ikonet Tromsøbrua. Utsikten fra kontoret er upåklagelig.
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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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AKTUELT

«….. De fleste tann-
pleiere har hatt arbeid 
i offentlig sektor, 
med forebyggende 
og helsefremmende 
arbeid. Barn og unge 
og mottakere av kom-

munale pleie- og omsorgstjenester har 
vært de viktigste målgruppene. I den 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten 
har tannpleierne mer og mer ivaretatt de 
regelmessige tannhelsekontrollene. Med 
dette lovforslaget vil tannpleierne få en 
selvstendig rolle når det gjelder diag-
nostikk og behandling av sykdommen 
periodontitt. Dette er en sykdom som i 
hovedsak opptrer i den voksne befolk-
ningen. Om ikke lenge er det like mange 
tannpleiere i privat tannhelsesektor som 
i den fylkeskommunale tannhelsetjenes-
ten. Lovforslaget innebærer dermed at 
flere voksne innbyggere skal få mulig-
heten til å benytte seg av tannpleier-
nes kompetanse. Kombinasjonen av 
særskilte kvalifikasjoner i forebyggende 
innsats, opplæring i eget munnstell og 
diagnostikk og behandling av periodon-
titt vil i denne sammenheng være ekstra 
verdifull for dem som i hovedsak selv 
betaler for tannbehandlingen Folketryg-
dens utbetaling av stønad til undersø-
kelse og behandling av periodontitt og 
av sykdommens følgetilstander vil i 2012 
utgjøre om lag 500 mill. kr. Gjennom 
dette lovforslaget vil tannpleiernes kvali-
fikasjoner kunne utnyttes på best mulig 

AP OG STØRES HOLDNING 
TIL TANNPLEIERNE

måte til å forebygge og behandle denne 
sykdommen.…..»
Hele innstillingen finnes på

Ved behandlingen av Prop. 123 L (2011-2012) Endringer i folketrygdloven (stønad til under-
søkelse og behandling hos tannpleier),  jf. Innst. 65 (2012-2013) sa blant annet daværende 
helseminister Jonas Gahr Støre følgende om tannpleiernes kompetanse:

DENNE FRA SIST - ELLER KOMMER DET NY?

https://www.stortinget.no/globalassets/
pdf/innstillinger/stortinget/2012-2013/
inns-201213-065.pdf
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Professor emeritus Tore Solheim har 
nærmere 40 års fartstid som Norges frem-
ste rettsodontolog fra 1971 til 2010, og 
deler villig den fascinerende historien og 
bakgrunnen for fagområdet, hvor Norge 
var svært tidlig ute, før de andre nordiske 
land. Han ble selv lært opp av rettsodon-
tologiens «far» i Norge, Ferdinand Strøm.

Den unge tannlegen Ferdinand Strøm 
(1903-1990) fattet allerede på 1930-tal-
let interesse for fagområdet, og reiste ut 
for å lære mer, blant annet til Tyskland 

og Tsjekkia, hvor man var kommet for-
holdsvis langt i faget.   Første gang han 
var involvert i en større sak her i Norge, 
var ved den fryktelige brannen i Hegde-
haugsveien i Oslo i 1938, hvor 29 unge 
mennesker omkom da det brøt ut brann 
under en fest. Utilstrekkelige rømnings-
veier og panikk førte til at alle omkom.

Det var en katastrofe som vakte stor 
oppsikt. I slike tilfeller var praksis at alle 
lik ble lagt fram i et dertil egnet lokale, 
og så fikk pårørende komme og se om de 

kunne gjenkjenne sine kjære. Man kan 
tenke seg hvilken grufull påkjenning 
dette må ha vært. I tillegg er metoden 
svært upålitelig når det gjelder lik som 
har vært i en brann.

– Dette var første gang Ferdinand 
Strøm ble koblet inn og begynte å ta i 
bruk prinsippene fra rettsodontologien 
for å forsøke å identifisere de omkomne 
på en mer pålitelig måte. Det viste seg 
også at enkelte pårørende hadde tatt 
feil i sin egen identifisering, noe som 
understreker hvor upålitelig metoden er, 
forteller Tore Solheim.  

TORGERSEN-SAKEN
Andre store saker Strøm var involvert i 
før han ble pensjonert, var eksplosjonen 
i Bergen 1944 og brannen ved Stalheim 
hotell 1959, begge fryktelige ulykker 
som krevde mange menneskeliv. Strøm 
deltok også i identifikasjon av personer 
som var henrettet av tyskerne under den 
annen verdenskrig, samt ved flere fly- og 
skipsulykker. Han publiserte en rekke 
vitenskapelige artikler, blant annet en 
artikkel sammen med professor Reidar 
F. Sognnæs 1973 om odontologisk iden-
tifikasjon av Adolf Hitler. 

En sak Ferdinand Strøm var involvert 
i som sakkyndig, var den mye omtalte 
Fasting Torgersen-saken i 1958. En ung 
kvinne ble funnet død med et kraftig 
bittmerke i brystet. Dette ble ett av 
bevisene mot Frederik Fasting Torger-

sen, som ble funnet skyldig og dømt til 
fengsel. Han sonet 16 år. Saken er sterkt 
omstridt som et mulig justismord, og har 
vært begjært gjenopptatt en rekke gan-
ger, sist i juni i år, til tross for at Fasting 
Torgersen døde i 2015.

– Ved tidligere begjæringer har vi 
måtte bistå med kopier av modeller som 
ble laget og arkivert her, da politiets 
opprinnelige bevismateriale var kommet 
bort gjennom flere flyttinger. Tross alt 
er saken nå nærmere seksti år gammel, 
konstaterer Tore Solheim. 

KRIPOS FIKK ID-GRUPPE
Tore Solheim fikk Ferdinand Strøm 
som sin læremester, og ble etter hvert 
også oppfordret til å overta etter ham. 
Solheim, som har patologi som sitt fag-
område, jobbet på det tidspunktet som 
vitenskapelig assistent, og hadde allerede 
fattet interesse for rettsodontologien. 

I 1974 fikk han en stilling som amanu-
ensis som også omfattet rettsodontologi, 
og frem til han gikk av i 2010 har han 
vært involvert i identifiseringsarbeidet 
i forbindelse med alle store ulykker på 
norsk jord eller hvor nordmenn har vært 
rammet. 

I 1976 opprettet KRIPOS en ID-gruppe 
som kunne tre sammen ved større ulyk-
ker. Tore Solheim ble ansvarlig rettso-
dontolog fra starten og til han gikk av. 
Til å begynne med ble ID-gruppen satt 
sammen fra gang til gang, men etter 

hvert ble den gjort permanent. En fast 
gruppe er fordelaktig på mange måter; 
med klar fordeling av arbeidsoppga-
ver, medlemmer som har erfaring og 
bakgrunn og som til enhver tid kan være 
vaksinerte og klare til å dra til alle land i 
verden hvor en katastrofe måtte inntref-
fe. Gruppen har dessuten utstyr lagret på 
Kripos, så ved utrykking tar man bare 
med den kassen det er lagret i.

TSUNAMIEN I THAILAND
Den største katastrofen han har job-
bet med var katastrofen i 2004 da en 
tsunami rammet Asia, og det populære 
ferieområdet Phuket i Thailand ble hardt 
rammet. 84 nordmenn omkom.

– Jeg reiste ned i den første gruppen 
fra KRIPOS som skulle identifisere 
omkomne. Man må se forholdene i 
virkeligheten for å skjønne omfanget av 
en slik katastrofe. Det gjør et voldsomt, 
nærmest uvirkelig inntrykk. Arbeids-
forholdene blir jo også annerledes enn 
man er vant til hjemme. Det tok tid å 
få avklart med myndighetene hvor og 
hvordan vi kunne jobbe. Det er myn-
dighetene i det respektive landet som 

RETTSODONTOLOGI 
– EN SPESIELL OG FASCINERENDE DISIPLIN
En særdeles smal nisje i tannhelsetjenesten fylles av rettsodontologene – de som bistår politi og 
rettsvesen med identifikasjon av døde personer, eller ved undersøkelser av tannspor og tannskader.

Tore Solheim er et velkjent fjes for mange tan-
npleierstudenter som har hatt ham som foreleser. 
Han er også en nestor innen fagområdet rettso-
dontologi. 

Tore Solheim (t.h.) på jobb i Thailand under den store tsunamikatastrofen i 2004. Foto: Privat.

Arbeidsforholdene var spesielle under identifiser-
ingsarbeidet i Thailand. Her fra obduksjonsbrak-
kene man etter hvert fikk satt opp. Foto: Privat.

Hvert land hadde sitt lille «hovedkvarter» til 
oppbevaring av klær og utstyr. Foto: Privat.Tekst og foto: Anne L. Buvik

Brannen i Hegdehaugsveien i Oslo i 1938 
markerer starten på bruk av rettso-
dontologi ved større ulykker i Norge. 
Faksimile: Aftenposten.
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har «eierskap» til katastrofen. I Norge er 
vi jo også vant til å kunne jobbe under 
skjermede forhold. Slik var det ikke her, 
hvor tidvis både pårørende og journalis-
ter kom inn på tempelområdet hvor ID-
arbeidet foregikk utendørs. Vi opplevde 
også at det gikk en hønseflokk og trippet 
rundt blant likene, forteller Solheim om 
arbeidet i Thailand.

Han var i Thailand i to omganger, 
sammen med flere andre tannleger. ID-
arbeidet ble ikke helt avsluttet før i 2005.

– Vi klarte faktisk å identifisere alle de 
84 norske borgerne som mistet livet. Det 
er jo fantastisk, konstaterer han.

MENTAL PÅKJENNING
– Hvordan håndterer man en slik hen-
delse rent mentalt?

– Det kan være vanskelig. Å håndtere 
ett enkelt lik klarer man, men når det 
blir mange, er det en tøff oppgave. Tidli-
gere var ikke post-traumatisk stress-syn-
drom (PTS) noe tema, man var forventet 
å kunne håndtere alle slike situasjoner. 
Nå er man oppmerksom på det på en 

helt annen måte, politiet har et veldig bra 
opplegg rundt sine medarbeidere med 
debriefing i etterkant, og man sørger 
også for at de som jobber under press 
i en lengre periode, får de nødvendige 
pusterom og får noen adspredelser og 
pauser. Vi ble veldig godt ivaretatt, forsi-
krer Solheim, som likevel kom nærmere 
på de pårørende i Thailand enn ellers.

– Den beste måten å håndtere slike 
jobber på for å skjerme seg selv, er å se 
på den omkomne som et objekt, uten 
å involvere følelsene. Det er en viktig 
jobb man skal gjøre som også er til stor 
hjelp og trøst for de pårørende, som 
kan få visshet og en grav å gå til. Men i 
Thailand kom vi tettere på de etterlatte, 
flere bodde på samme hotell som oss, og 
da opplever man sorgen og tapet deres 
på en annen måte. Det er klart det gjør 
inntrykk, vedgår han ettertenksomt. 

Men den formelle kontakten med de 
pårørende, f.eks. ved beskjed om bekref-
tet identifisering, er politiets oppgave.

AVHENGIG AV GODE JOURNALER
I Thailand ble oppgaven fullført. Gode, 
norske tannlegejournaler var tilgjen-
gelig, og det er selve grunnlaget for å 
lykkes med identifiseringen. Da var 
situasjonen en annen under flyulykken 
på Svalbard i 1996, hvor et russisk fly 
styrtet i Operafjellet under innflyging til 
lufthavnen, og 141 personer omkom, de 
fleste gruvearbeidere og familiene deres 
fra Russland og Ukraina, samt besetnin-
gen. De omkomne ble brakt til Tromsø 
for identifisering, og her støtte rettso-
dontologene på mye større problemer.

– Det var få journaler tilgjengelig. I 
Russland og Ukraina er det ikke slik som 
her, at en tannlege er pålagt å oppbevare 
pasientjournaler. Der er det vanlig at 
pasienten selv får med seg journalen ved 
avsluttet behandling, slik at han eller 
hun kan ta den med ved et eventuelt 
besøk hos en annen tannlege. Men denne 
praksisen gjør det nesten umulig å få tak 

i journalene. I Norge fikk vi allerede i 
1924 en lov som påbød tannlegene å føre 
journaler, og vi har forskrifter om hva 
journalene skal inneholde. Vi har kan-
skje et av de beste systemene i verden, 
understreker Solheim.

NYE UTFORDRINGER
Rettsodontologi er for øvrig brukt i 
svært varierende grad rundt om i verden. 
I Vest-Europa og USA en det en selvsagt 
del av ID-arbeidet, mens det i det gamle 
Øst-Europa lenge var en nærmest ukjent 
disiplin. 

– Hvilke utfordringer medfører det at 
mange av dagens unge ikke lenger har 
reparasjoner i tennene?

– Det gjør at røntgenbilder blir desto 
viktigere i tiden fremover. Man kan se 
anatomiske detaljer, hvordan røttene er 
utformet og om de er korte eller lange. 
Men det er viktig å kunne ta bildene i 
samme vinkel som de som er tilgjenge-
lige fra tannhelsepersonellet. Dagens 
håndholdte digitale røntgenapparater 
gjør den jobben enklere, de er lettere å 
bruke, og man slipper også prosessen 
med å fremkalle bildene, konstaterer 
Solheim.

I 2010 sa han fra seg jobben som fast 
rettsodontolog i ID-gruppen hos KRI-
POS, og overlot plassen til Sigrid Kvaal, 
som sitter der i dag. Han har likevel 
helt frem til nå fortsatt som leder for 
en av fire grupper med tannleger som 
har ansvar for rettsmedisin, og som har 
beredskap hver fjerde måned.

– Selv om jeg nå trapper ned på min 
aktive innsats, er jeg fortsatt veldig 
interessert i fagområdet, og deltar svært 
gjerne på kongresser og møter rundt 
om i verden, understreker Solheim, som 
også står i ferd med å bli utnevnt som 
æresmedlem i den tyske rettsodontologi-
foreningen. Mange tannpleiere har også 
stiftet bekjentskap med Tore Solheim 
når han har forlest på utdanningen om 
patologi og hvordan ta biopsier. 

Rettsodontologene gjør en viktig jobb med å 
skaffe folk visshet og gi dem anledning til å ta 
avskjed og gå videre. Faksimile: Aftenposten.
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HVA GJØR EN RETTSODONTOLOG?
• Identifiserer personer ved hjelp av tennene
• Undersøker spor fra tenner
• Aldersbestemme personer 

IDENTIFISERING GJØRES VED HJELP AV EN AV FØLGENDE KRITERIER
• Tenner
• Fingeravtrykk
• DNA
Slik objektiv identifisering brukes alltid ved ulykker med et større antall døde

HVEM KAN VÆRE RETTSODONTOLOG?
• Alle med odontologisk grunnutdannelse. Kompetansen bygger på kurs og erfaring. 
• Vanlig tannhelsepersonell kan få forespørsel om utlevering av journalinformasjon, 

men blir svært sjelden kalt inn som sakkyndig.
• Ved utlevering av journalinformasjon er det viktig å gi mest mulig informasjon. 

Dersom politiet kun etterspør siste røntgenbilde burde man likevel utlevere så mye 
informasjon som mulig slik at rettsodontologene kan få tilstrekkelig data. 

ODONTOLOGISK IDENTIFISERING
Undersøkelse av den døde:
• Røntgenbilde
• Notering av funn
• Fotodokumentasjon
• Tennene beskrives en for en

Opplysninger om den saknets tannforhold:
• Original tannjournal
• Alle røntgenbilder
• Foto og modeller av tennene

Man sammenlikner data før man kan konkludere med en av de følgende: Odontologisk 
identitet fastslått, sannsynlig, mulig eller utelukket.
Det er politiets ansvar å identifisere den døde eventuelt med assistanse fra tannlegene ID 
gruppe

(KRIPOS) som består av 5 rettsodontologer (2 fra Oslo, 1 fra Bergen, 1 fra Tromsø, 1 fra 
Trondheim), 5 rettsmedisinere, kriminalteknikere og taktiske etterforskere.

Politiet har en egen nettside om identifikasjon: https://www.politi.no/kripos/
identifiseringsarbeid/

RETTSODONTOLOGI

DNA blir stadig mer brukt i 
arbeidet med å identifisere 
omkomne. Men tannlege 
Sigrid Kvaal, faglig ansvarlig 
for tannlegene i ID-gruppen 
hos Kripos, er opptatt av at 
man fortsatt skal beholde og 
utvikle kompetansen innen 
rettsodontologi. 

Tekst: Anne L. Buvik

Sigrid Kvaal overtok etter Tore Solheim 
da han trakk seg tilbake ved årsskif-
tet 2010-2011. Hun fikk en dramatisk 
start i forbindelse med terrorangrepene 
i Oslo og på Utøya 22. juli 2011, hvor 
ID-gruppen bidro. Heldigvis er det langt 
mellom de store ulykkene her til lands, 
så for det meste beskjeftiger de norske 
rettsodontologene seg med enkeltfunn. 
Det gjelder spesielt tilfeller hvor avdøde 
har ligget lenge før liket ble funnet, eller i 
forbindelse med brann hvor de omkomne 
er ugjenkjennelige.

Etter 22. juli har det vært én stor ulykke 
i Norge som fordret et ID-team, nemlig 
Turøy-ulykken da et helikopter styrtet i 
Skjærgården utenfor Bergen, og 13 men-
nesker omkom. Da var det rettsodontolo-
ger fra Bergen som bisto. 

Men samme dag som vi har vår samtale 
med Sigrid Kvaal, er hun i gang med å 
organisere en gruppe som må reise til 
Svalbard i forbindelse med den russiske 
helikopterulykken, hvor åtte mennesker 
omkom. Helikopteret styrtet i havet, og 
ble funnet på over 200 meters dyp etter 
noen dager.

- Vi har fått beskjed om å sende opp et 
team, og denne gangen er det en tannlege 
fra Trondheim og en fra Tromsø som skal 
bistå. For øvrig er to i Oslo og én i Bergen 
tilknyttet ID-gruppen, forteller Kvaal 
om dagens beredskap. Det er viktig at 
flest mulig får praksis, så man veksler på 
oppdragene.

MER DNA, MINDRE TENNER
Men som nevnt innledningsvis har bruken 
av rettsodontologer til identifiseringsar-
beid gått nedover.

– Politiet har mer og mer gått over til 
DNA, men vi har bruk for å opprettholde 
kompetansen på identifisering ved hjelp 
av tenner, hevder Kvaal. 

– Det er tilfeller hvor odontologisk 
identifikasjon er både mer effektivt og en 
god del raskere. Har vi en journal og en 
avdød, kan vi nesten umiddelbart fastslå 
identiteten. Identifisering ved hjelp av 
DNA kan ta flere uker. Det er i dag ingen 
undervisning på politihøgskolen omkring 
ID-fastsettelse ved hjelp av tenner, så vi 

har hatt kontakt 
med politiet ved 
flere anledninger 
og informert om 
bruk av meto-
dene, slik at alle 
skal kjenne til 
dem. Det har gitt 
en viss effekt, 
sier hun.

Hun nevner 
også den drama-
tiske brannen 
i en høyblokk 
i Kensington i 
Storbritannia for 
en tid tilbake. 
Her var det helt 
nødvendig med 
erfarne rettso-
dontologer i forbindelse med identifi-
seringsarbeidet, og store ulykker som 
dette er en påminnelse om at det viktig å 
opprettholde kompetansen også i Norge.

– Vi har mye god kompetanse i Norge, 
og den må vi ta vare på og utvikle, under-
streker hun.

INN I BOBLEN
– Kan du si noe om de mentale påkjennin-
gene ved å jobbe ved store ulykker, som 
for eksempel i forbindelse med 22. juli?

– Jeg opplever det som om man lukker 

VIKTIG Å TA VARE PÅ KUNNSKAPEN

seg inn i sin egen lille boble når man job-
ber med store saker. Samtidig skal arbei-
det koordineres. Det er også stressende; 
de pårørende ønsker svar så raskt som 
mulig, og det må de få. I forbindelse med 
22. juli hadde jeg jobbet intenst over flere 
dager, jeg hadde riktignok fulgt med på 
nyhetene, men ikke vært ute. Så tok en 
venninne meg med på Domkirkeplassen, 
og jeg fikk se blomsterhavet med egne 
øyne. Det jeg ikke var forberedt på, var 
lukten – duften av tusenvis av blomster. 
Det gjorde opplevelsen veldig sterk, sier 
Kvaal tenksomt.

Hun understreker at alle som jobber 
ved store ulykker får god oppfølging av 
psykologer, som står til disposisjon for 
alle medlemmene i ID-teamet.

– Vi har fokus på at vi har et viktig 
samfunnsoppdrag og kan være til hjelp 
for de etterlatte. Det hjelper til med å 
lette påkjenningen. Dessuten hersker det 
en fantastisk dugnadsånd og lagfølelse i 
forbindelse med slike hendelser. Kanti-
nen på Kripos var egentlig sommerstengt 
da terroren i 2011 fant sted, men etter en 
dag eller to tok kantinebestyreren selv 
initiativet til å åpne opp, midt i ferien, 
fordi hun skjønte at vi hadde behov for 
et serveringstilbud. Det er typisk for 
innstillingen de aller fleste viser i forbin-
delse med store, dramatiske hendelser. 
Det er veldig mange som bidrar med å 
gjøre arbeidet enklere, sier hun. 

MINNE FOR LIVET
Hun avslutter med en liten historie som 
illustrere dette, i forbindelse med den 
tragiske brannen på passasjerskipet Scan-
dinavia Star i påsken i 1990, hvor 159 
mennesker omkom:

– Dette var jo før mobiltelefonenes 
tid, og mange gjorde en kjempeinnsats 
for å komme i kontakt med tannleger 
og få tak i tannjournalene. Lensmanns-
betjenter reiste med snøscooter inn på 
påskefjellet for å kontakte tannleger. Jeg 
fikk selv i oppdrag å finne navnet på en 
tannlege som hadde kontor «på et hjørne 

på Majorstuen». Jeg fikk kontakt med 
min nevø på sju år, som bodde like ved, 
og han gikk ned på hjørnet og skrev ned 
navnene på skiltet, og ringte til meg og 

gav meg den informasjonen jeg trengte. 
Den dag i dag husker han at han som 
liten gutt fikk bistå Kripos i en sak, 
avslutter Sigrid Kvaal.

Sigrid Kvaal, faglig 
ansvarlig for tannlegene 
i ID-gruppen hos Kripos. 
Foto: ©OD, UiO/jan 
Unneberg

Synet som møtte Sigrid Kvaal på 
Domkirkeplassen etter 22. juli var 
overveldende. Foto: Shutterstock
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• Norsksomalier felt av tannbevis: 
Match i tannregister avslørte at norske 
Hassan Abdi Dhuhulow var en av de 
medvirkende i terrorangrepet mot kjø-
pesenteret Westgate i Nairobi i Kenya.

• Brann på Stalheim hotell. Denne 
ulykken var den første der man brukte 
objektive identifikasjoner.

• «Rocknes» skipsforlis: 19.01.04. Båten, 
lastet med stein, gikk rundt utenfor 
Bergen i løpet av 2 – 3 min. 18 sjøfolk, 

de fleste filippinere, omkom. Bergen 
fikk ansvar for denne saken på vegne 
av Kripos. Det ble hentet tannlegejour-
naler fra Filippinene, og til tross for en 
del arbeid med oversettelse, ble mange 
identifiseringer gjort på grunnlag av 
odontologisk bakgrunn. 

• Flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia. 
84 av ofrene var norske. Norge var det 
første landet til å identifisere alle sine 
døde.

• Rasulykken i Ålesund 26.mars 2008: 
En fjellvegg raste ut og traff en bo-
ligblokk. 4 av 5 døde ble identifisert 
(fastslått) odontologisk.

• 22.juli 2011: Her ble det først foretatt 
obduksjon, tatt fingeravtrykk og tann-
status. På ID møte med de ansvarlige i 
hver faggruppe ble 44 av 75 ble identi-
fisert av tannstatus.

• Turøy-ulykken i Hordaland april 2016. 
12 mennesker omkom.

HENDELSER HVOR RETTSODONTOLOGI 
HAR HATT EN SENTRAL ROLLE

Rettsodonotologene bisto ved Turøy-ulykken i Hordaland i 2016, hvor 12 mennesker omkom. Faksimile: Aftenposten.
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1   Fortell kort om deg selv om din bak
grunn som tannpleier.
Jeg er 32 år og bor på Røros. Opprinne-
lig er jeg fra Narvik, og ble utdannet i 
Tromsø hvor jeg var ferdig i 2006. Da var 
jeg landets yngste tannpleier med mine 
21 år! Siden jeg var ferdig har jeg jobbet i 
Sør-Trøndelag fylkeskommune, de siste 
4-5 siste årene på Røros, hvor jeg jobber 
ved Røros tannklinikk. Jeg er gift med en 
av tannlegene som jobber ved klinikken, 
og vi har to barn. Røros er et spesielt og 
vakkert sted å bo, og jeg trives veldig godt.

2   Hvordan er fagmiljøet for TP i din 
landsdel og i ditt nærmiljø?
Det finnes bare én tannpleier på Røros, 
og det er meg. Men vi har et veldig bra 
samarbeid innen fylkeskommunen, og i 
distriktet er vi seks tannpleiere som møtes 
to ganger i året for å oppdatere oss og dis-
kutere faglige problemstillinger. Tannplei-
erforeningen i Sør-Trøndelag er også aktiv 
med gode tilbud om kurs og samlinger.  
Det blir jo lange reiseveier, så jeg kan ikke 
delta så mye som ønskelig, men regner 
med det blir lettere når barna blir større. 
Nå skal jo også de to Trøndelagsfylkene 
slås sammen til ett, og da blir tannpleier-
miljøet også større. Det ser jeg fram til.

3   Hvilket kompetansebehov ser du for 
deg at TP trenger i fremtiden?
Pasientkontakt blir fortsatt den viktigste 
kompetansen vår. Vi må fortsette å være 
aktive innen det forebyggende arbeidet. 
Stor kompetanse på eldretannpleie blir 
viktig. Vi må skaffe oss bred kunnskap 
innen geriatri, ikke bare på munnhelse. 
Det blir viktigere enn noen gang å se 
hele mennesket!

4   Hva er viktig i veiledningssituasjoner 
med pasienten?
Vi må huske at de aller fleste er litt 
stresset og ubekvemme når de sitter i 
behandlingsstolen. Budskapet må være 
enkelt og konkret, gjerne støttet av bilder 
og modeller. Husk på enkle ting som å 
kjøre opp stolen og ta av munnbindet, 
slik at vi får en god ramme for samta-
len. Jeg har sett en forskningsrapport 
som viser at noen bare oppfatter ca. 
fem prosent av det som blir sagt i løpet 
av veiledningen. Selv pleier jeg gjerne 
å spørre pasienten på slutten av timen: 
Hva fikk du egentlig med deg? Så kan vi 
repetere ved behov.

5   Hvilke roller/samarbeidssituasjoner 
bør TP gå inn i fremover?
Vi samarbeider godt i mitt lokale miljø. 
Det er viktig å være til stede på hel-
sestasjonen, i skolehelsetjenesten, på 
sykehjem og andre viktige områder. Det 
er lovfestet at vi har ansvar for opplæ-
ring av helsepersonell. Jeg synes også at 
tannpleiere som folkehelsekoordinater er 
et naturlig valg og en viktig oppgave.

6   Er samarbeidet mellom ulike grupper 
i helsetjenesten godt nok, og hva kan 
eventuelt forbedres?
Vi har samarbeidsavtaler med helsesta-
sjoner og sykehjem, som er forankret 
i toppledelsen. Det tror jeg er veldig 
viktig. Vi skulle gjerne hatt avtaler med 
flere, som barnevern og skoler og andre 
prioriterte grupper. Det er lettere å lyk-
kes når det finnes en avtale som også 
forplikter ledelsen.

7   Hva bør endres/forbedres i tannhel
setjenesten spesifikt?
Vi trenger flere tannpleiere i tiden frem-
over. Både Danmark og Sverige har langt 
flere enn oss, og yrkesgruppen er også 
bedre kjent. Dette er spesielt viktig med 
tanke på det økende antallet eldre. Tenk 
om vi hadde en tannpleier fast ansatt på 
sykehjemmet som hadde ansvaret for 
beboernes munnhelse? Det hadde vært 
noe!

8   Hva bør tannpleierne gjøre for å spre 
informasjon og kunnskap om yrkes
gruppen?
Være stolte av yrket vårt, framsnakke 
det og være tydelige på at vi IKKE er 
tannleger, IKKE tannteknikere og IKKE 
tannhelsesekretærer. Så må vi være så 
synlige som mulige, komme oss ut, og 
gjerne være på stands og informere når 
det er spesielle «dager». Ellers er jeg ivrig 
med å dele «tannpleierting» på sosiale 
medier. Det tror jeg er en fin måte å 
markere yrkesgruppen på.

8 spørsmål om din tannpleierhverdag
Tina Morgestad
tannpleier ved Røros Tannklinikk
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Kontakt din dentalleverandør eller W&H Nordic for ytterligere informasjon: 
W&H Nordic, t: 40053691, e: office@whnordic.no, www.wh.com

MAKE ME SMILE.

THE ORIGINAL. THE MASTER.

AIRFLOW 
PROPHYLAXIS MASTER 

HELT NYUTVIKLET AIRFLOW® OG PIEZON® FRA EMS!

Perfeksjonert design, teknikk 
og hygiene. Utformet for intensiv 
profesjonell bruk, unik ergonomi, 
høy presisjon, enkelt vedlikehold 
og i overenstemmelse med 
høyeste hygienestandard.


