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TePe mellomromsbørste. 
Oppdatert. 

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

Utviklet i samarbeid med tannpleie 
spesialister for en sunnere hverdag.

We care for healthy smiles

Nye og  
friskere farger. 
Samme børste.
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Både tannpleierforeningen og den enkelte tannpleier har 
vært opptatt av å markedsføre yrkesgruppen. At alt for 
få har kjent til tannpleierens arbeidsområde og plass i 
tannhelsetjenesten, har vært en kilde til bekymring. Mens 
«tannhygienisten» i Sverige er en velkjent skikkelse, har 
tannpleier lenge vært et diffust begrep i Norge.
Men det er klare tegn til fremgang. Denne våren er det 
fem år siden jeg overtok som redaktør av Tannstikka, 
og dermed begynte å følge tannpleierne med ekstra 

årvåkenhet og bevissthet. Og jeg noterer meg at stadig flere ser ut til å ha 
et forhold til tannpleieren, og i det minste har en viss basiskunnskap om 
fagområdet.  Slik synsing kan forresten være temmelig subjektiv. Det er som om 
man kjøper seg en rød Volvo, og så plutselig ser røde Volvoer overalt. Man ser 
det man ser etter.

Men det finnes en mer objektiv indikator på at tannpleierne blir sett og 
oppgradert. De som leser «Tannstikka», har utvilsomt lagt merke til at 
mengden annonser i bladet har økt markant de siste par årene. Ikke bare 
henvender annonsørene seg til tannpleierne, men de bruker dem også aktivt 
som en referansegruppe. Det ser man tydelig i reklameinnslag på tv – i 
reklame for tannkrem og tannbørster er det nå, ganske så ofte, tannpleieren 
som informerer og anbefaler. De som steller med reklame og markedsføring 
er blant de første til å plukke opp trender og tolke hvor vinden blåser. Som vi 
sier det i journalistikken: «Follow the money». Markedskreftenes interesse for 
tannpleierne er et godt og oppmuntrende tegn.

I dette nummeret av «Tannstikka» presenterer vi programmet for årets 
fagkonferanse og jubileumsmarkering. Forhåpentlig blir det stor deltakelse 
på arrangementet, det blir en unik anledning til å feire yrkesgruppen og 
foreningen.  Neste nummer av «Tannstikka», som kommer ut i slutten av april, 
vil være et jubileumsnummer som markerer både fortid og framtid. Arbeidet 
med dette nummeret er allerede godt i gang, det er ikke lite foreningen har 
oppnådd i løpet av sine første 50 år!

Og om trendsetterne og reklamefolkene har rett, blir fremtiden enda bedre.
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LEDER

Norsk Tannpleierforening ser tilbake 
på 2017 som eit avgjerande politisk år 
for tannhelsetenesta og tannpleiaren si 
noverande og framtidige yrkesutøving. 
Tannhelsetenesta blir i fylkeskommunen 
inntil vidare. Lovfesting av tannpleiaren 
som kjernekompetanse i kommunen blir 
på linje med fysioterapeut, sjukepleiar, 
tannlege, psykolog og andre yrkesgrup-
per i kommunehelsetenesta.  Eit anmod-
ningsvedtak frå Stortinget til regjeringa 
om å starta arbeidet med å byggja opp 
tannpleiarfagleg kompetanse i kommu-
nen kom og i 2017. Ein stor innsats frå  
tillitsvalte, styret og administrasjonen 
ga resultat som foreininga kan vera stolt 
over. Takk til dykk alle!

2018 blir eit år også til ettertanke og 
optimisme med markering av 50 års 
jubileum for Norsk Tannpleierforening. 

relaterte tannhelsefaglege- og tann-
pleiarfaglege oppgåver framover kjem 
på agendaen. Styret i NTpF oppfordrar 
medlemmene til å engasjera seg  lokalt 
gjennom avdelingane.  Innspel til 
arbeidsprogrammet kan bli gitt skrift-
leg til styret gjennom lokalavdelinga, 
eller fremjast under landsmøtet.  Det er 
på landsmøtet di stemme kan påverka 
utviklinga til NTpF framover. Her blir 
rammene og grunnlaget lagt for arbeidet 
som skal gjennomførast dei neste fire 
åra. Utkast til arbeidsprogram blir sendt 
lokalavdelingane.  Lokalavdelingane 
vel sine to representantar til landsmøtet 
kor arbeidsprogrammet blir vedteke og 
nytt styre valt. Det er medlemmene  som 
gjennom representasjon legg grunnlaget 
for arbeidsoppgåvene for det komande 
styret. Innstillinga til nytt styre ligg no 
føre, og valkomiteen har lagt ein betyde-
leg innsats i å få medlemmer til å stilla til 
ulike verv. Sjå presentasjon i bladet.

Styret og administrasjonen ser fram til 
mange og interessante arbeidsoppgåver 
denne vinteren og våren, og gler seg til 
å møta medlemmer til fagkonferanse og 
50 årsjubileum, og med gode debattar på 
landsmøtet. 

Velkommen!

Godt år til lesarane av Tannstikka!
Jubileet skal markerast i Oslo i samband 
med Fagkonferansen 2018 og lands-
møtet. Det blir store og omfattande ar-
rangement, og NTpF ser fram til å møta 
mange medlemmer, aktuelle gjester frå 
ulike interesseområde og tidlegare leia-
rar. I tillegg vil mange utstillarar delta på 
arrangementet.  

Landsstyret, administrasjon og NTpF, 
avd. Oslo & Akershus ser fram til den 
store møteplassen fagkonferansen, jubi-
leet og landsmøtet blir.  Program for dei 
ulike dagane er presentert i dette num-
meret av Tannstikka. På Fagkonferansen 
dag 1 vert det båttur og jubileumsfest, og 
dag 2 er jubileumsdag. Her blir deler av 
NTpF si historie presentert, situasjonen 
i dag og framover knytta til tema som 
tannhelse, folkehelse og tannpleie. Det 
blir varierande fagleg innhald, kultur 
og underhaldning, kombinert med ein 
møteplass for fleire generasjonar av 
tannpleiarar og gjester. 

Engasjerte medlemmer, ulike styrer i 
foreininga og den generelle samfunnsut-
viklinga har ført til ei vesentleg utvikling 
av fag, tannpleiaryrke og utdanning 
gjennom 50 år. Programmet er mellom 
anna lagt opp med foredragshaldarar 
med tannpleiarbakgrunn. Norsk Tann-
pleierforening verdset at det er fleire 
tannpleiarar som har tatt PhD.  Det er 
viktig at dei får presentert sine forskings-
områder  og  forskingsresultat. 

Landsmøteperioden 2014 er snart 
historie. På landsmøtet i 2018 skal nytt 
arbeidsprogram for det nye landsstyret 
behandlast. Arbeidsprogrammet viser 
vegen i arbeidet for styret. Samfunns-
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på plakaten

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

40 år
Nadia Aghattas, Oslo
Zarka Iqbal, Oslo
Lene Opdal Kvarmestøl, Voss
Elena Olegovna Evensen, Tromsø
Marita Wilhelmsen, Kvaløya
Marit Inger Kristine Aslaksdatter 
Eira Grønnli, Karasjok
Annie Reppen, Kolvereid 

50 år
Hilde Gunn Dypedokk Bjørknes, 
Setskog
Hilde Jorunn Schreurs, Oslo
Oddveig Hansen Markeset, Sol-
lihøgda
Eva Birgitta Stee, Bøverdalen
Torun Jørgensen, Hof
Annaliza Haukeland, Vigrestad

60 år
Irene Nyberget Øyen, Moelv
Hilde Rivenes Urdahl, Våler i 
Solør
Kari Tysseland Lieng, Svelvik
Aud Molland Sørensen, Luster
Randi Vatn, Trondheim

Ny, digital røykesluttveileder 
Mange pasienter har røykeslutt som nyttårsforsett. Senter for rus- og 
avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo har utviklet en ny digital 
røykesluttveileder; «Endre», som kan hjelpe pasientene med å nå målet. 

Appen skal bidra med motivasjon og praktiske råd rundt utfordringer, 
røykesug og tilbakefall, samt styrke selvtilliten og identiteten som røykfri. 
Innholdet bygger på velprøvde metoder (veiledningsmetoden motiverende 
samtale) og på mange års erfaring med røykesluttveiledning. 

«Endre» er utviklet av en tidligere veileder på Røyketelefonen og forskere 
med ekspertise på røykeslutt og livsstilsendring. Oppfølgingen varer i 
inntil 10 dager før røykeslutt, og i inntil 4 uker etter. 

Programmet kan brukes på både mobil, nettbrett eller pc. 
Appen er en del av et forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo med 

mål om å bedre forståelsen av mulige virkemekanismer i slike program-
mer. Programmet er gratis, det er frivillig å delta og man kan når som helst 
trekke seg fra studien uten å oppgi grunn. Programmet vil være åpent hele 
vinteren og ut april 2018. 

Mer informasjon på tilendre.no/tann/

Blankholmutvalget har 
fått nettside
Det er sett ned eit utval med utgangs-
punkt i St. m. nr 34, «Verdiar i pasien-
tens helsetjeneste».  Blankholmutvalget 
skal sjå på prioriteringar i helse – og 
omsorgstenesta i kommunen. Arbeidet 
inkluderer tannhelse, og fylkestannlege 
Helene Haver representerar fagområdet. 
Formålet med utvalet er ei heilheitleg 
drøfting av prioriteringane innafor helse, 
tannhelse og omsorg.

Nettsida inneheld informasjon bl.a. 
om mandat, medlemmer, møter. Det er 
mogeleg for å senda innspel til utvalet 
undervegs, både for enkeltpersonar og 
organisasjonar. 

Sjå www.blankholmutvalget.no.

Rapport om Helse-Noreg 
mot 2040 
Kva vert behovet for helsepersonell i Noreg i 2040 og 
korleis skal vi klare å dekke dette behovet? 

Noko veit vi ganske sikkert. Vi kjem til å verte mange 
fleire eldre og det kjem til å vere færre i arbeidsfør alder. 
Det tydar at måten helsepersonell jobbar på må verte 
endra, men korleis desse endringane vil skje er usikkert 
på fleire ulike måtar, som kan slå ut ganske ulikt ut på 
behovet for personell. 

Helsedirektoratet har difor samarbeida med 
Samfunnsøkonomisk analyse om å skildre fire moglege 
variantar av Noreg i 2040, fire moglege framtider. 
Dei fire framtidene er grunnlagd på korleis det som 
er usikkert på to sentrale område kan kome til å slå ut. 

Den fyrste usikre variabelen er bruk av arbeids-
sparande og velferdsfremjande teknologiske løysingar i 
det offentlege. Vil det offentlege helsevesenet nytte høva 
som ligg teknologien, eller vil ein av ulike grunnar ikkje 
gjere det? 

Den andre usikre variabelen er knytt til offentleg 
prioritering av helse- og omsorgssektoren. I eit Noreg 
med svakare økonomi er det usikkert om det offentlege 
vil prioritere helse- og omsorgssektoren framfør andre 
offentlige oppgåver. 

Les heile rapporten hos Samfunnsøkonomisk analyse 
som pdf.

Om tannhelse i regjeringsplattformen
Norge har fått en ny, utvidet regjering, det 
også Venstre inngår. Det er tre punkter om 
tannhelsepolitikk i den politiske plattformen 
til den nye blågrønne regjeringen, under 
kapittel 9 - Helse og omsorg, Primærhelsetje-
nesten. Dette sies om tannhelsepolitikken til 
den nye regjeringen:
Regjeringen vil:
1.  Opprettholde og videreutvikle innsatsen 

for å forebygge tannhelseproblemer, særlig 
for eldre. 

2.  Videreutvikle tannhelsetjenesten, og gradvis utvide  
skjermingsordningene. 

3.  Iverksette en forsøksordning der kommuner som selv ønsker det, 
kan overta ansvaret for tannhelsetjenesten. 
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AKTUELT

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 

CHNOR/CHNICOT/0028/16

RØYKFRI MED
ENDELIG

Nicotinell
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 Den yngste aldersgruppen (18–34 år) 
svarer i større grad enn de eldre at de 
vurderer å slutte med snus. 29 prosent 
av dem som snuser har såpass konkrete 
slutteønsker at de vurderer å slutte innen 
tre måneder, viser en ny undersøkelse 
Respons Analyse har gjort for Helsedi-
rektoratet blant 500 snusere. Litt flere 
kvinner enn menn har slutteplaner. 

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser 
at 12 prosent av befolkningen bruker 
snus daglig. For første gang er det flere 
som snuser daglig enn det er som røyker 
daglig i Norge. Nesten 3 av 10 menn 
under 34 år snuser daglig, mens det er 
om lag 1 av 10 kvinner i samme alders-
gruppe som snuser daglig.

– Det er særlig bekymringsfullt 
med den høye snusbruken blant unge 
kvinner. Snus er farlig for fosteret, og det 
kan være vanskelig å slutte med snus selv 
om man er gravid, sier avdelingsdirektør 
Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

VIL SLUTTE PÅ EGEN HÅND
Hver tredje person oppgir det å spare 
penger som den viktigste grunnen til at 
de vil slutte. Like mange oppgir hel-
serisiko som hovedgrunn. Den yngste 
aldersgruppen er mest opptatt av å spare 
penger, den eldste av å unngå helserisiko. 
20 prosent oppgir det å slippe avhengig-
het som sin viktigste slutteårsak.

Nesten halvparten svarer at de ikke 
kommer til å ta i bruk noen hjelpemidler 
for å slutte å snuse. De vil slutte på egen 
hånd uten hjelp. Hver tredje person sva-
rer at de vil benytte Slutta-appen, mens 
hver fjerde vil bruke nikotinfri snus.

– Selv om mange både vil og klarer å 
slutte på egen hånd, anbefaler vi å bruke 
de hjelpetilbudene som finnes. Snakk 
med fastlegen eller frisklivssentralen, 
og få råd om legemidler som kan være 
til god hjelp. Eller last ned Slutta-appen. 
Den gir blant annet en fin oversikt over 
hvor mye man sparer, sier Linhave.

FLERE SLUTTEFORSØK
Halvparten av snuserne svarer at de 
har prøvd å slutte å snuse én eller flere 
ganger. Den yngste aldersgruppen har 
prøvd å slutte i større grad enn de eldre. 
Helsedirektoratet kjørte i fjor høst en 
kampanje for å motivere til snusslutt. De 
som kan huske å ha sett en av Helsedi-
rektoratets reklamefilmer om snusslutt 
svarer i større grad at de har prøvd å 
slutte å snuse, eller ønsker å slutte, enn 
de som ikke har sett filmene.

Hver fjerde person som snuser, sier at 
de også røyker sigaretter daglig eller av 
og til. 70 prosent av deltakerne svarer 
at de har røykt sigaretter tidligere. Flere 
i den eldste aldergruppen har røykt 
tidligere.

Består av et utvalg på 500 snusere i 
alderen 18+
72 prosent snuser daglig
12 prosent bruker snus ukentlig
16 prosent snuser sjeldnere enn ukentlig
Webundersøkelse gjennomført i slutten av 
2017 (månedsskiftet november/desember)

Tenk gjennom hvorfor du har lyst til å bli 
helt snusfri. Skriv det gjerne ned.
Bestem deg for å gjøre et forsøk, og sett 
en dato. 
For de fleste er det enklere med litt hjelp. 
Finn noen å snakke med, og bruk gjerne 
nikotinlegemidler.
Snakk med fastlegen eller frisklivss
entralen. Da kan du blant annet få råd 
om legemidler som kan være til god hjelp. 
Eller du kan laste ned appen «Slutta».
Legg en plan for hvordan du skal oppføre 
deg de første dagene etter at du har 
sluttet, i risikosituasjoner eller når du får 
snussug. En god metode er å se for seg 
forskjellige situasjoner. Gå gjennom de 
forskjellige situasjonene trinn for trinn, 
og se for deg hvordan du kan holde deg 
snusfri.
Ta en dag av gangen. Det blir bedre!
Gjør hyggelige ting, gi deg selv en 
belønning og fokuser på de positive 
tingene du oppnår!

Tips som kan gjøre det 
enklere å slutte

SNUSBRUKEN ØKER, 
MEN MANGE VIL SLUTTE 

Fakta om undersøkelsen

Nesten 60 prosent av dem som snuser vurderer å slutte. 
Spare penger og unngå helserisiko er de viktigste årsakene til 
at de vil slutte. 
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FAGARTIKKEL

Den foreliggende spørreskjemaunder-
søkelsen ble gjennomført høsten 2016 
og omfatter et representativt utvalg av 
voksne i Norge i alderen 25–35 år. Det 
ble søkt svar på følgende spørsmål: øker 
andelen personer som opplever pro-
blemer med tenner og tannkjøtt med 
økende alder og økende antall tapte 
tenner fra 25 til 35 år, er der sosiale 
forskjeller i oral helserelatert livskvalitet 
blant unge voksne, er forskjeller i oral 
helserelatert livskvalitet etter alder og so-
siale kjennetegn uavhengig av forskjeller 
i tannstatus. 

Resultatene viste at en betydelig andel 
unge voksne har erfaring med redusert 
oral helserelatert livskvalitet. Overras-
kende var omfanget størst i den yngste 
aldersgruppen 25–29 år. Oral helsere-
latert livskvalitet blant unge voksne var 

ORAL HELSERELATERT 
LIVSKVALITET BLANT UNGE 
VOKSNE I NORGE 
– en representativ befolknings
undersøkelse

Strategien for å redusere sosiale ulikheter i oral helse har 
vært å gi barn og unge (0–18 år) samt grupper av voksne med 
spesielle behov vederlagsfritt behandlingstilbud i Den offent
lige tannhelsetjenesten. Et relevant spørsmål er om der er so
siale forskjeller i unge voksnes orale helserelaterte livskvalitet 
til tross for tannhelsetjenestens innsats gjennom barne og 
ungdomsårene? 

vurdert dårligst blant individer med 
innvandrerbakgrunn, lav utdannelse og 
lite sosialt nettverk. Variasjonen etter 
alder og sosiale kjennetegn lot seg ikke 
forklare av variasjon i tannstatus blant 
unge voksne i Norge.

Tannstatus i den norske befolkning er 
blitt bedre og studier tilsier at andelen 
tannløse i Europa er redusert over tid 
(1–3). Mens hver sjette voksen i Nor-
den var helt tannløs på begynnelsen av 
1970-tallet, gjelder tilsvarende for hver 
trettitredje nordmann etter årtusenskif-
tet (4). Dette til tross, informasjon om 
tannhelse og livskvalitet i den norske 
voksne befolkning er svært begrenset 
(5,6). Sammenlignet med epidemio-
logiske undersøkelser over tannstatus 
og tannsykdom er nordiske studier av 
oral helserelatert livskvalitet sjeldent 
forekommende. Det er altså mangel-
full kunnskap om hvordan forhold i 
munnhulen påvirker daglige gjøremål og 
trivsel i alle aldersgrupper av den norske 
befolkningen. 

Av Anne Nordrehaug Åstrøm, Ferda Gulcan og 
Manal Mustafa
Artikkelen er først publisert hos NTFs organ 
 «Tidende» nummer 10/2017. Gjengis med tillatelse.
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FAGARTIKKEL

IKKE BARE FRAVÆR AV SYKDOM
Et skille mellom sykdom og helse kan 
tilbakeføres til Verdens Helseorganisa-
sjons definisjon av helse som ikke bare 
fravær av sykdom, men også en tilstand 
av fysisk, psykisk og sosialt velvære (7,8). 
Ifølge denne definisjonen er helse noe 
mer enn fravær av sykdom. God helse 
og livskvalitet kan oppleves uavhengig 
av sykdom og fysisk skade. For eksempel 
vurderer noen sin tannhelse som god, selv 
om alle naturlige tenner er gått tapt (9). 

Mens tannsykdom studeres ved hjelp 
av kliniske og epidemiologiske måle-
metoder, kan opplevd tannhelse måles 
enklest ved at man ber personer vurdere 
sin tannhelse på en skala fra meget god 
til meget dårlig. I tillegg er det utviklet 
en rekke indekser til bruk ved vurdering 
av oral helserelatert livskvalitet. I dette 
begrepet inkluderes betydningen av oral 
helse for menneskers livskvalitet (7,8). 
Holst og Dahl (10) brukte indeksen Oral 
Health Impact Profile 14 (OHIP 14) i en 
deskriptiv studie av oral helserelatert 
livskvalitet i den norske voksne befolk-
ningen. Åstrøm og medarbeidere (11,12) 
brukte indeksen Oral Impacts on Daily 
Performances, OIDP, i et landsrepresen-
tativt utvalg av norske voksne og kartla 
om problemer fra tenner og tannkjøtt 
har betydning for åtte forskjellige dag-
lige gjøremål. 

ULIKE FAKTORER 
Teoretisk er oral helserelatert livskvalitet 
antatt å være en kompleks funksjon av 
sosiale og personlige faktorer og ikke 
primært en konsekvens av tann- og syk-
domsstatus (7,8,13,14). Et uventet funn i 
flere studier er at forekomst av redusert 
oral helserelatert livskvalitet synker med 
økende alder, unge voksne opplever mer 
ubehag og problemer med sin tannhelse 
sammenlignet med den eldre del av 
befolkningen (10,11,12). 

Tilsvarende retning på sammenhen-

gene mellom alder og oral livskvalitet er 
også observert i longitudinelle studier 
av eldre over 65 år i Norge og Sverige (5). 
Andre har funnet at redusert livskvalitet 
knyttet til tenner og tannkjøtt øker med 
økende alder, eller at oral livskvalitet 
ikke er påvirket av alder i det hele tatt 
(16). Noen studier har påvist sammen-
henger mellom tanntap og redusert oral 
helserelatert livskvalitet samt ulikheter 
knyttet til sosiale kjennetegn, mens 
andre studier ikke har kunnet verifisere 
slike sammenhenger. I panelstudier 
blant eldre over 65 år i Norge og Sverige 
har man funnet at sosiale forskjeller i 
livskvalitet opprettholdes over tid, og 
ikke primært skyldes påvirkning i seint 
voksent livsløp (15). 

Tidligere Nordiske studier har også 
vist at forbedringen i tannstatus har 
vært større i de lavere enn i de høyere 
sosiale status grupper, hvilket tyder på 
en reduksjon i sosiale forskjeller over tid 
(17). Resultatene fra studier av oral helse-
relatert livskvalitet varierer altså mellom 
ulike land og mellom undergrupper i 
samme befolkning, sannsynligvis fordi 
helsekulturelle oppfatninger varierer 
og at valg av måleinstrument gir ulike 
resultater. Fremdeles vet man lite om 
hvordan alder og sosiale faktorer påvir-
ker oral helserelatert livskvalitet i den en 
yngre del av Norges voksne befolkning.

 Kunnskap om hvordan sosiale 
kjennetegn henger sammen med oral 
helserelatert livskvalitet i ulike befolk-
ningsgrupper er viktig for planlegging 
av fremtidens tannhelsetjenester. Det 
antas at alder og sosiale forhold hver for 
seg påvirker oral helserelatert livskvalitet 
blant unge voksne i Norge. Det antas 
også at sosiale kjennetegn påvirker oral 
helserelatert livskvalitet indirekte gjen-
nom tannstatus. 

I den foreliggende studien av unge 
norske voksne søkes det svar på følgende 
spørsmål: 
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1)  Øker andelen personer som opplever 
problemer med tenner og tannkjøtt 
med økende alder fra 25 til 35 år?

2)  Øker andelen personer som opplever 
problemer med tenner og tannkjøtt 
med økende antall tapte tenner blant 
unge voksne?

3)  Er der sosiale forskjeller i oral helse 
relatert livskvalitet blant unge voksne 
i Norge?

4)  Er forskjeller i oral livskvalitet etter 
alder og sosiale kjennetegn uavhengig 
av forskjeller i tannstatus? 

METODE
Datamaterialet ble samlet inn ved hjelp 
av web-baserte spørreskjema i septem-
ber-oktober 2016. Skjemaene ble sendt 
ut av NORSTAT (www.norstat.no) til et 
enkelt tilfeldig utvalg av voksne i alderen 
25–35 år. I alt ble skjema sendt ut til 9052 
voksne i den aktuelle aldersgruppen. Ut-
valget ble trukket per telefon fra Norstats 
internetpanel som dekker 96,3 % av den 
voksne befolkningen i Norge, 15–100 år. 

FAGARTIKKEL

Total svarprosent ble 29 % (2635/9052). 
I tillegg ble 84 personer fjernet på grunn 
av ufullstendige besvarelser. Analysene 
i denne artikkelen er basert på et utvalg 
bestående av 2551 personer i alderen 25–35 
år. Utvalget er vektet opp mot befolknin-
gens sammensetning på kjønn, alder og 
landsdel. Prosjektet er godkjent fra Norsk 
senter for forskningsdata (NSD) høsten 
2016. 

 Sosiale kjennetegn ble målt med føl-
gende variabler: alder, kjønn, norsk/uten-
landsk bakgrunn, utdanningsnivå, sivilsta-
tus, bruttoinntekt og antall personer i det 
sosiale nettverket. Tannstatus ble målt som 
antall gjenværende egne tenner og selvrap-
portert oral helse ble målt med spørsmålet 
«Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med 
tennene dine slik de er i dag». 

Responskategorier var:
1=svært fornøyd
2= fornøyd
3= hverken fornøyd eller misfornøyd
4= misfornøyd 
5 = svært misfornøyd

 For analyse ble variabelen omkodet 
til (1) fornøyd (opprinnelige kategorier 
1,2) og (2) misfornøyd (opprinnelige 
kategorier 3–5). Livskvalitet relatert til 
oral helse ble målt ved hjelp av skalaen 
«Oral Impacts on Daily Performances» 
(OIDP) (13). OIDP består av 8 enkle 
spørsmål angående problemer med dag-
lige gjøremål på grunn av plager med 
tenner og munnhule. Hvert spørsmål er 
målt på en fem gradert skala fra (1) hver 
dag eller nesten hver dag til (5) aldri. En-
keltspørsmålene er omkodet, (1) plager 
en gang i måneden eller oftere (opprin-
nelige kategorier 1–4) og (0) aldri plager 
(opprinnelig kategori 5) og summert 
til en 0-8 skala som angir antall plager 
(impacts). Indre konsistens reliabilitet 
for OIDP-skalaen målt etter Chronbachs 
alpha var 0.89. OIDP-skalaen er tidligere 
validert i et landrepresentativt utvalg av 
norske voksne i alderen 16–67 år og i en 
prospektiv kohortstudie av norske eldre 
fra 65 til 70 års alder (5,11,12). 
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Data ble analysert i SPSS, Statistical Package for Social Sciences 
22 (IBM Corporation, NY, USA). Krysstabeller er utført med Kji-
kvadrat. ANOVA analyse er utført for å måle gjennomsnitt på sum 
OIDP skala etter selvrapportert oral helse. Flervariabel analyse 
er utført med logistisk regresjon der odds ratios (OR) og 95 % 
konfidens intervall (KI) angir styrke og presisjon på sammenhen-
ger mellom sosiale kjennetegn, tannstatus og oral helserelatert 
livskvalitet. 

RESULTAT
En analyse av representativiteten i utvalget tilsier at de yngre del-
takere, 25–29 år, utgjorde 46 %. Tilsvarende andel i befolkningen, 
25–39 år, var 46,3 % per desember 2016. Andelen 30–35 åringer i 
utvalget og i befolkningen var henholdsvis 54 % og 53 %. Kjønns-
fordelingen i utvalget var 51 % menn og 49 % kvinner. Tilsvarende 
fordeling i befolkningen var 51,3 % versus 48,7 %. Prosentfordeling 
25–39 åringer i utvalget var 9,5 (Nord Norge), 14,7 (Midt Norge), 
21,7 (Vestlandet), 32,6 (Østlandet), 6,9 (Sørlandet med Telemark) og 
14,5 (Oslo). Tilsvarende prosent andeler 20–44 åringer på landsbasis 
var 8,6, 8,7, 26,1, 31,5, 8,4 og 16,5 (https://www.ssb.no/befolkning). 

 Tabell 1 viser frekvensfordeling av sosiale kjennetegn, selvrap-
portert tannhelse og antall gjenværende egne tenner hos 2551 per-
soner som deltok i undersøkelsen i 2016. De fleste (68,9 %) hadde 
ikke tanntap og 58,1 % var fornøyd med tennene slik de ser ut i 
dag. Totalt hadde 34,1 % utdannelse på universitets /høyskolenivå, 
63,4 % var gifte eller samboere mens 73,3 % oppga å ha et bredt 
sosialt nettverk. 

 Tabell 2 beskriver andelen som har problemer med daglige 
gjøremål totalt og etter alder. På fem av de totalt åtte OIDP-
indikatorene oppga en statistisk signifikant høyere andel av yngre 
enn eldre deltakere at de hadde problemer. Således oppga 43,1 % 
av 25–29 åringene versus 38,6 % av 30–35 åringene at de hadde 
problemer med å spise og tygge maten. Tilsvarende oppga 30,3 % 
og 22,6 % at de hadde problemer med tannrengjøring. Andelene 
som oppga at de hadde problemer med å glede seg over samvær 
med andre var omtrent like store i hver aldersgruppe. Problemer 
med å spise og problemer med daglige gjøremål var det mest og 
minst hyppige problem i begge aldersgruppene. Problemer med 
å sove og slappe av var den tredje hyppigst nevnte indikator blant 
yngre. Tilsvarende hos eldre var problemer med å smile og vise 
tenner. Sumskåren for OIDP uttrykker den samlede belastningen 
av problemer. Skåren rangerte fra 0 til 8 og angir antall rapporterte 
problemer. Totalt oppga 51 % av utvalget at de hadde problemer 
med minst en daglig aktivitet.

 Tabell 3 viser frekvensfordeling av problemer med daglige 
gjøremål etter selvrapportert tannhelse og antall gjenværende 
tenner. Hver OIDP-indikator diskriminerte statistisk signifikant 
mellom respondenter som oppga at de var fornøyd og misfornøyd 

FAGARTIKKEL

Tabell 1. Frekvensfordeling av antall tenner, selv rapportert 
tannhelse og sosiale kjennetegn blant  unge voksne 25-35 år 
(n= 2551)
Variabler Kategorier % (n) 
Antall tenner Alle tenner 68,9 (1758)
 Mistet en eller flere 31,1 (793)
Selvrapportert tannhelse Fornøyd 58,1 (1482)
 Misfornøyd 41,9 (1069)
Fødeland Norge 91,5 (2333)
 Nordisk land 2,6 (66)
 Utenfor Norden 6,0 (152)
Sivilstatus Enslig 36,6 (935)
 Samboer/gift 63,4 (1616)
Høyeste utdannelse Grunn/videregående 27,3 (679)
 Bachelor 38,6 (962)
 Universitet/høyskole 34,1 (850)
Bruttoinntekt 400.000 eller mer 19,5 (413)
 400001-800000 41,2 (876)
 >800000 39,3 (835)
Sosialt nettverk
Lite  (maks 3-5 personer) Få personer 3-5 26,7 (682)
Stort (> 5 personer) Flere personer >5 73,3 (1869)

Tabell 2. Redusert oral livskvalitet etter OIDP skalaen. % (n) 
som angir redusert oral livskvalitet minst en gang i måneden  

I løpet av de siste 6 måneder- hvor ofte har ulike plager med tenner og 
tannkjøtt gjort det vanskelig for deg å:
 
 % (n) % (n) % (n)
 Totalt 25-29 år) 30-35 år

Spise 40,7 (1037) 43,1 (509) 38,6 (529)*
Snakke tydelig 11,7 (300) 13,1 (155) 10,6 (145)*
Rengjøre tenner 26,2 (668) 30,3 (358) 22,6 (310)**
Sove og slappe av 18,6 (474) 20,8 (246) 16,7 (228)*
Smile og vise tenner 18,0 (460) 18,4 (218) 17,7 (242)
Være følelsesmessig stabil 13,8 (351) 15,6 (184) 12,2 (167)*
Glede seg over sosialt samvær 13,3 (339) 13,6 (161) 13,0 (178)
Utføre daglige gjøremål 9,5 (242) 10,6 (125) 8,5 (117)
En eller flere problemer 51,0 (1300) 53,7 (635) 48,5 (665)*
**p<0.001, *p<0.05



FAGARTIKKEL

med egne tenner og mellom responden-
ter med og uten tapte tenner. I gruppen 
som var misfornøyd med tennene var 
det konsistent høyere andeler som rap-
portert problemer med daglige gjøremål, 
sammenlignet med gruppen som var 
fornøyd med tennene slik de ser ut i dag. 
Samme konsistente mønster ble obser-
vert i gruppen med og uten tapte tenner. 
Andelen med redusert oral helserelatert 
livskvalitet var høyest i gruppen som 
rapporterte tanntap. Dette mønster av 
sammenhenger tilsier tilfredsstillende 
kriterievaliditet for OIDP skalaen et-

Tabell 3. Prosentandel deltakere med redusert livskvalitet etter selvrapportert tannhelse og antall tenner(n=2551)
 Fornøyd % (n) Misfornøyd % (n) Alle tenner % (n)  Tapt en eller flere % (n)
Vanskelig å spise 30,4 (450) 54,9 (597)** 35,34 (621) 52,5 (416)**
Vanskelig å snakke tydelig 8,8 (130) 15,9 (170)** 9,2 (162) 17,4 (138)**
Vanskelig med tannrengjøring 19,2 (285) 35,8 (383)** 22,2 (390) 35,2 (279)**
Vanskelig å sove og slappe av 12,3 (183) 27,2 (291)** 15,1 (265) 26,3 (208)**
Vanskelig å smile og vise tenner 9,2 (136) 30,3 (324** 13,5 (238) 28,0 (222)**
Vanskelig å være følelsesmessig stabil 8,7 (129) 20,8 (222)** 10,0 (175) 22,2 (176)**
Vanskelig å glede seg over sosialt samvær 7,7 (114) 21,0 (225)** 9,9 (175) 20,8 (165)**
Vanskelig å utføre daglige gjøremål 6,1 (91) 14,1 (151)** 6,8 (119) 15,5 (123)**
En eller flere problemer 38,9 (577) 67,6 (723)** 45,1 (794) 63,8 (506)**
**p<0.001, *p<0.05

tersom svarenes retning henger entydig 
sammen med svar på spørsmål om oral 
helse og antall gjenværende tenner. 

Tabell 4 viser at gjennomsnittet for 
sumskåren OIDP ble gravis høyere 
(reduksjon i oral livskvalitet) mellom 
ytterkategoriene svært fornøyd og svært 
misfornøyd med egne tenner slik de ser 
ut i dag. Tabell 5 viser at sammenlignet 
med den yngre aldersgruppen hadde den 
eldre aldersgruppen lavere sannsynlighet 
(OR 0.8, 95 % KI 0,6-0,9) for å rapporte-
re redusert oral livskvalitet (OIDP>0) til 
tross for at de var fornøyd med tennene. 

 For å vurdere den uavhengige betyd-
ningen av alder, sosiale kjennetegn og 
tannstatus på oral helserelatert livskvali-
tet ble det gjort bruk av trinnvis multip-
pel logistisk regresjonsanalyse. Alder, 
kjønn og sosiale kjennetegn ble lagt inn 
i analysens første trinn etterfulgt av 
tannstatus og selvrapportert oral helse 
i trinn 2. Ifølge Chen og Hunter (18) vil 
alder og sosiale kjennetegn påvirke livs-
kvaliteten både direkte og indirekte via 
livsstilvariabler og tannstatus. Som vist i 
Tabell 6 hadde alder og flere sosiale kjen-
netegn signifikant sammenheng med 
oral helserelatert livskvalitet også etter 
at tannstatus var trukket inn i analysens 
trinn 2. Odds rater (OR) for redusert 
oral helserelatert livskvalitet minket med 
økende alder (OR 0,7, 95 % KI 0,6-0,9), 
med høyere utdannelse (OR 0,7, 95 % KI 
0,6-0,9) og med tanntap (OR 0,5, 95 % 
KI 0,4-0,6). Odds rater for redusert oral 
helserelatert livskvalitet økte med uten-
for Nordisk bakgrunn (OR 1,8, 95 % KI 
1,2-1,7) og med misnøye med tannhelsen 
(OR 2,8 95 % KI 2,3-3,4).

DISKUSJON
Det finnes få studier av tannhelse og 
livskvalitet med stort generaliseringspo-
tensial i den norske voksne befolkning. 
Den foreliggende studien har ekstern 
validitet da den er basert på et represen-

Tabell 4. Gjennomsnittlig sumskår OIDP etter selvopplevd tannhelse (n=2551)
Selvopplevd tannhelse Sumskår 
 Gjennomsnitt (sd) 
Svært fornøyd 0.7 (1.7) 293
Fornøyd 1.1 (1.8) 1189
Verken fornøyd eller misfornøyd 1.6 (2.2) 689
Misfornøyd 2.9 (2.5) 323
Svært misfornøyd 4.8 (2.6) 58

Tabell 5. OR og 95% konfidens intervall for å rapportere OIDP>0 (plager en gang i  
måneden eller oftere) + god oral tannhelse og OIDP=0 (aldri plager) + dårlig tannhelse

 OIDP>0+god OH OIDP=0 + dårlig OH
 OR (95% KI) OR (95% KI)
25-29 år 1 1
30-35 år 0.8 (0,6-0.9) 1.2 (0,9-1,5)
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tativt utvalg av unge norske voksne i alderen 25–35 
år. Resultatene er vektet til de riktige befolkningstall 
i Norge etter kjønn, alder og landsdel slik at de er 
landsrepresentative.

 Resultatene viser at en betydelig andel unge voksne 
i Norge har erfaring med redusert oral helserelatert 
livskvalitet. Totalt oppga 51 % av deltakerne at pro-
blemer med tenner og tannkjøtt påvirket en eller flere 
av deres daglige gjøremål. Funksjonelle problemer 
med det å spise og å holde tennene reine var hyppigst 
forekommende både blant yngre og eldre deltakere. 
Psykologisk og sosialt ubehag som problemer med å 
sove og slappe av, smile og vise tenner, være følelses-
messig stabil og glede seg over samvær med andre var 
mindre hyppig forekommende. Forekomsten av re-
dusert oral helserelatert livskvalitet i denne studien er 
høyere enn den Åstrøm og medarbeidere (11,12) fant 
(18 %) i tilsvarende aldersgruppe (25–44 år) og med 
bruk av samme måleinstrument i 2003. Forekomsten er 
imidlertid i overenstemmelse med den som er rapportert 
fra befolkningsundersøkelser i andre land (se 11,12). 

Hvaring og medarbeidere (19) brukte OIDP-skalaen 
i et utvalg kjeveortopediske pasienter 10–17 år og fant 
en forekomst redusert oral livskvalitet på 62 %. I en 
befolkningsundersøkelse fra Sverige er det rapportert 
en forekomst redusert oral helserelatert livskvalitet på 
40 % blant voksne uavhengig av aldersgruppe (20). En 
kan spørre seg om redusert oral helserelatert livskva-
litet blant unge voksne i Norge har øket over tid fra 
2003 til 2016, samtidig som tall viser at tannstatus er 
blitt stadig bedre. Sammenligning av aldersspesifikke 
prevalenser basert på tverrsnittstudier utført på for-
skjellige tidspunkt kan være problematisk da en ikke 
kan fastslå om de observerte endringer skyldes kohort 
effekter eller tidsrelaterte trender (11,12). Muligens 
kan generasjonsforskjeller i subjektive terskelverdier 
forklare at forekomsten av redusert oral livskvalitet 
var forskjellig i de to studiene. I overensstemmelse 
med resultatene fra den foreliggende studien har 
tidligere studier blant unge voksne i Norge funnet 
at de yngste med minst karieserfaring fremsto som 
dem som var mest misfornøyd og rapporterte mest 
plager (21). I den foreliggende studien økte imidlertid 
forekomsten av redusert oral helserelatert livskvalitet 
med antall tapte tenner og med andelen som sa seg 
misfornøyd med tannhelsen. Disse funn støtter tidli-
gere resultater i litteraturen (14) og bygger opp under 
kriterievaliditeten til OIDP skalaen.

FAGARTIKKEL

Tabell 6. Prosentandel % (n) deltakere med redusert oral livskvalitet 
(OIDP=1) etter sosiale karakteristika i ujusterte og justerte analyser (Kji-
kvadrat test), OR og (95% KI)¨

Trinn 1 % (n) OR (95% CI

Alder  
25-29 år 53.9 (602) 1
30-35 48.7 (699)** 0.7 (0.6-0.9)

Kjønn  
Mann 50.0 (553) 1
Kvinne 51.7 (748) 1,2 (1,0-1,5)

Fødeland  
Norge 50.2 (1177) 1
Nordisk land 58.1 (36) 1,6 (0,8-2,9)
Utenfor Norden 61.1 (88)* 1,8 (1,2-2,7)

Sivilstatus  
Enslig 54.4 (496) 1
Samboende/gift 49.1 (805)* 0,8 (0,7-1,1)

Høyeste utdannelse  
Grunn/videregående 57.4 (392) 1
Bachelor 51.0 (494) 0,8 (0.6-1,0)
Universitet/høyskole 46.1 (388)** 0,7 (0,6-0,9)

Bruttoinntekt  
400.000 eller mindre 59.3 (243) 1
400.001-800000 51.3 (44) 0,8  (0,6-1,1)
>800001- 46.9 (394)** 0,8 (0,6-1,1)

Sosial kontakt  
Lite ( max 3-5 personer) 56.2 (388) 1
Stort (> 5 personer) 49.1 (913)* 0,8 (0,6-1,0)

Trinn 2  

Antall tenner  
Mistet en eller flere tenner 63,7 (503) 1
Har alle tenner 45,3 (798)** 0,5 (0,4-0,6)

Tannhelsen  
Fornøyd 38,4 (568) 1
Misfornøyd 68,4 (733)** 2,8 (2,3-3,4)
**p<0.001, *p<0.05
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(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 26/09/2017   14.02
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FAGARTIKKEL

 HØYST BLANT DE UNGE
Det er overraskende at de yngste 
deltakerne, 25–29 år, hadde en høyere 
forekomst av redusert oral helserelatert 
livskvalitet enn de eldste, 30–35 år. Holst 
og Dahl (10) fant i sin studie av nor   ske 
voksne mellom 20 og 80 år at alder 
hadde en tydelig negativ sammenheng 
med oral helserelatert livskvalitet. På 11 
av de 14 OHIP-indikatorene hadde en 
større andel av de yngste enn de eldste 
deltakerne opplevd problemer i forbin-
delse med tannhelsen. 

Åstrøm og medarbeidere (11,12) fant 
også en negativ sammenheng mellom 
alder og OIDP etter å ha justert for tann-
status i analysene. (Tabell 6). Forekomst 
av redusert oral helserelatert livskvalitet 
synes å minke med økende alder uav-
hengig av aldersvariasjonene i tann- og 
sykdomsstatus. Basert på en prospektiv 
kohort studie i Norge og Sverige der 
deltakerne følges individuelt over tid er 
det også rapportert nedgang i redusert 
oral helserelatert livskvalitet fra 65 til 
70 års alder (5). I studien til Østerberg 
og medarbeidere (20) ble det derimot 
ikke funnet sammenheng mellom oral 
helserelatert livskvalitet etter å ha justert 
for effekten av andre sosiale og demogra-
fiske kjennetegn. 

Trolig kan de observerte aldersforskjel-
ler i den foreliggende studien forklares 
dels som en alderseffekt per se, men også 
som en konsekvens av at man sammen-
ligner forskjellige kohorter som, til tross 
for det smale aldersspennet, har forskjel-
lige erfaringer og ulike forventninger 

til sin egen tannhelse. Som bekjent har 
kariessituasjonen på landsbasis hos unge 
voksne blitt bedre over tid. For eksempel 
viser tall fra Statistisk Sentralbyrå at 
andelen kariesfrie 18-åringer økte fra 
16,6 % til 21,0 % i tidsrommet 2010–2014 
(22). Det kan være at sensitiviteten for å 
oppfatte tilstanden i tenner og tannkjøtt 
som problematisk senkes i takt med at 
tannstatus bedres og sykdomsforekom-
sten går ned. Dermed er terskelen for å 
oppfatte noe som problematisk lavest hos 
de yngste som har den beste tannstatus 
- altså «et prinsessen på erten-fenomen». 
Resultatene fra levekårsundersøkelsen 
i 2008 viste imidlertid at andelen som 
rapporterte god tannhelse var høyest 
blant yngre voksne i alderen 21–24 år og 
minket med stigende alder. Resultatene 
fra den foreliggende studien viser at det 
ikke er fullstendig overensstemmelse 
mellom egenvurdert tannhelse og OIDP 
en diskrepans som imidlertid minket 
med økende alder (Tabell 4).

 Det offentlig tannhelsetjenestetilbud i 
Norge til barn og ungdom antas å ha en 
utjevnende effekt på forskjeller i tannhel-
se relatert til i hjem, miljø og samfunn. 
Den foreliggende studien viser imidler-
tid lignende sosiale sammenhenger med 
tannhelse og livskvalitet som dem man 
har observert i studier av voksne i alle 
aldre og i panel studier av eldre i Norge 
og Sverige (11,12,15,16). Redusert oral 
helserelatert livskvalitet var hyppigst 
forekommende hos unge voksne med lav 
utdannelse, enslig sivilstatus, innvan-
drerbakgrunn og smalt sosialt nettverk. 

Anne Nordrehaug Åstrøm, 
forsker, Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Vest/Hordaland, 
Professor Institutt for klinisk 
odontologi, Universitetet i Bergen. 
Ferda Gulcan, tannpleier, PhD 
stipendiat, Institutt for klinisk 
odontologi, Universitetet i Bergen
Manal Mustafa, forsker, 
Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Vest/Hordaland

•  En betydelig andel unge voksne i 
Norge har erfaring med redusert 
oral helserelatert livskvalitet.

•  Omfanget av redusert oral 
livskvalitet var størst i den yngste 
aldersgruppen, blant deltakere 
med innvandrerbakgrunn, lav 
utdannelse og lite sosialt nettverk. 

•  Kunnskap om sosiale forskjeller i 
unge voksnes tannhelse og orale 
helserelaterte livskvalitet er viktig 
for planlegging av fremtidens 
tannhelsetjenester.

Hovedbudskap

Forfattere

Denne studien viste at 
1) En betydelig andel unge voksne i alderen 25–35 år har erfaring med redusert oral 
livskvalitet.
2) Forekomsten av redusert oral helserelatert livskvalitet er større blant yngre enn blant 
eldre unge voksne i Norge.
3) Oral helserelatert livskvalitet blant unge voksne er vurdert dårligst i grupper av 
innvandrere, lavt utdannede, enslige og de med lite sosialt nettverk.
4) Variasjonen i oral helserelatert livskvalitet etter alder og sosiale kjennetegn lar seg ikke 
forklare av variasjon i tannstatus blant unge voksne i Norge.

Konklusjon

Sammenhengene mellom sosiale kjenne-
tegn og oral helserelatert livskvalitet var 
signifikant også etter at tannstatus var 
justert i flervariable analyser. Dette anty-
der at sosiale forhold har en selvstendig 
direkte effekt på oral livskvalitet som 
ikke formidles via forskjeller i tannstatus 
(18). Det bør også noteres at analysemo-
dellen mangler potensielle viktige pre-
diktorer for oral helserelatert livskvalitet 
som ikke ble målt i undersøkelsen blant 
unge voksne i Norge.

Fullstendige noter til artikkelen finnes 
her:www.tannlegetidende.no/i/2017/10/
d2e97
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for NTpFs fagkonferanse 2018
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NTpF 50 ÅR
FAGKONFERANSEN

2018

Tannpleierforeningen arrangerer som 
tradisjonen er, fagkonferanser sammen 
med en lokalavdeling. I år er det lokalav-
delingen i Oslo og Akershus, og de hilser 
dere:

Velkommen til Oslo og Akershus. 
Her er det kort vei til det meste. Vi har 
vakker natur og pulserende byliv. Årets 
konferanse er lagt til Fornebu, for mange 
kjent fra tidligere som stedet med landets 
hovedflyplass. Nå er det i ferd med å bli et 
boligområde med fjordidyll. Det er kort 
avstand til Oslo og sentrum, og en buss-
tur på 25 min tar deg til Rådhusplassen. 

Dette blir to spennende dager med 
sterk faglig oppdatering og tann pleiernes 

Norsk Tannpleierforening  og NTpF avdeling Oslo og 
Akershus ønsker medlemmer, gjester og utstillere velkom
men til fagkonferanse, jubileumsdag og  jubileumsfest 
den 30. og 31. mai! Landsmøtet blir  arrangert 1. juni.

historikk. Konferansen åpnes av stats-
sekretær Maria Jahrmann Bjerke fra 
Helse- og omsorgsdepartementet. Flere 
tannpleiere som har tatt PhD, presente-
rer sine forskingsområder. Etter avsluttet 
fagkonferanse, blir det båttur i Oslofjor-
den. Første dag avsluttes med jubileums-
middag og underholdning.

På jubileumsdagen 31. mai presenteres 
tannpleieren, helsefremmende og fore-
byggende arbeid, klinikk og folkehelse 
gjennom 50 år. 

I jubileumsnummeret av Tannstikka 
nr 2, vil NTpFs historikk bli presentert 
nærmere. 

OVERNATTING:
Konferansen arrangeres  på hotell Scandic på 
Fornebu, et hotell med gode fasiliteter inne 
og ute, som hotellet ligger ved sjøkanten på 
Fornebulandet. Hotellet ligger i et parkom-
råde bare noen få hundre meter fra Telenor 
Arena, og det er ypperlige turmuligheter i 
området om man trenger en liten luftepause. 



PÅMELDINGSINFORMASJON
Påmeldingsinformasjon for Fagkonferansen/jubileumet onsdag 30. mai – torsdag 31. mai og 
landsmøtet fredag 1. juni. Du finner mer informasjon på medlemssiden ved  
påmeldingsskjemaet, samt forklarende tekster i selve skjemaet når du melder deg på.
www.medlemssiden.tannpleier.no →Kunnskap→Fagkonferansen

Påmeldingsfrist er 21. mars.  Kursavgiften refunderes ikke ved avmelding etter 6.mai 2017.

Ved praktiske spørsmål knyttet til påmelding, kontakt:Fjell og
 Fjord Konferanser AS v/ Silje B. Holte, Tlf. 63 80 65 10

KURSPRIS 30. MAI – 31. JUNI  

Medlemmer av NTpF/ Delta  Kr. 2 800,-
Ikke medlemmer av NTpF/ Delta Kr. 4 400,-
Pensjonistmedlem av NTpF/ Delta er fritatt kursavgift Kr. 0,-
Studentmedlemmer er fritatt kursavgift, og  
3 år studenter får dekt dagpakke. Kr. 0,-

NTpF 50 ÅR
FAGKONFERANSEN

2018

REISE:
Fornebu ligger drøye 10 km fra Oslo    sen-
trum med bil, ca. 15 minutters kjøretid.

Fra Oslo sentrum kjører tar du E18 retning 
Drammen. Følg E18 til avkjøring 12, merket 
Fornebu. 

Fortsett på Snarøyveien /Fv166. Kjør 
til Martin Linges vei 2, som adressen til 
hotellet.

Kommer du med bil, er det mulig å 
ordne parkering på forhånd ved å gå inn 
på hotellets nettsider. Det finnes også 
ladepunkter for elbil.

For de som benytter kollektivtran-
sport er det buss 31 SNARØYA eller 31 
FORNEBU som bringer dere til hotellet 
fra Oslo sentrum. Bussene har hyppige 
avganger. Gå av på holdeplass IT FOR-
NEBU. Denne bussen passerer Oslo Sen-
tralstasjon ved Trafikanten, men stopper 
også på Skøyen og Lysaker togstasjon, 
for de som kommer med tog. 

Velkommen til Oslo, til fag konferanse og 
jubileum i vakre omgivelser våren 2018!

Ankomst  Diverse bo-/kostmuligheter Kroner 
 Enkeltrom:  
29. mai – 31. mai 2 netter  ( 2 frokost, 2 dagpakker,  
 festmiddag inkl. 2 drikkeenheter) 4162,-

30. mai – 31. mai 1 natt  (2 dagpakker, festmiddag  
 inkl. 2 drikkeenheter, 1 frokost,) 2982,-

 1 natt m/ frokost 1170,- 
 
 Dobbeltrom pr. person: 
29. mai – 31. mai 2 netter  ( 2 frokost, 2 dagpakker,  
 festmiddag inkl. 2 drikkeenheter) 3228,-

30.mai – 31. mai 1 natt  (2 dagpakker, festmiddag inkl. 
 2 drikkeenheter, 1 frokost,) 2542,-
 1 natt m/ frokost 686,-
 Dagpakke, obligatorisk for  
 ikke-boende som deltar på dagtid. 
 Den inkluderer. lunsj/ pausemat/fasiliteter 626,-  
 Festmiddag, onsdag for ikke-boende,  
 inkl. 2 drikkeenheter 712,- 
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FAGKONFERANSE ONSDAG 30. MAI

Kl. 09.00  Offisiell åpning av dentalutstillingen
Kl. 09.30  Fagkonferansen åpnes:
  
  Velkommen til NTpFs fagkonferanse 2018 og NTpF 

er 50 år,  ved NTpFs leder Hilde Aga og representant frå 
arr. komiteen avd Oslo og Akershus 

  
  Presentasjon av fagkonferansen,  

ved fagansvarlig Benthe Hansen, NTpF 
  
  Innledningsforedrag ved statssekretær  

Maria Jahrmann Bjerke, Helse- og 
omsorgsdepartementet

 
Kl. 10.30   Hvorfor er samfunnsodontologi og 

samfunnsmedisin viktig for tannhelsen? ved 
førsteamanuensis og tannpleier Linda Stein, UiT

  
Kl. 11.00  Tannhelse i LAR (TANNKLAR-prosjekt)
 ved førsteamanuensis og tannpleier Ferda Gülcan, UiB
  
Kl. 11.30 Dentalutstilling/pause - kaffe, mat
  
Kl. 12.00  Tannhelseutfordringer hos kreftpasienter, ved 

spesialtannpleier Lise Thorsen, Helse Bergen HF, 
Haukeland Universitetssykehus 

  
Kl. 12.30  Munntørrhet, en utfordring særlig hos voksne 

pasienter, ved professor Janicke Liaaen Jensen, UiO
  
Kl. 13.00 Periodonti, et fag i endring?  
 ved førsteamanuensis Morten Enersen, UiO
  
Kl. 13.30  Lunsj og dentalutstilling
  
Kl. 14.30   Hvordan sikre kvalitet i morgendagens 

tannhelsetjeneste? - kompetansebehov i endring ved 
universitetslektor Carl Christian Blich, UiO

  
Kl. 15.00 Dentalutstilling/pause - kaffe
 
Kl. 16.00 Båttur i Oslofjorden, Norsk Tannpleierforening 50 år
 
 Pause
 
Kl. 20.00 Jubileumsmiddag, Norsk Tannpleierforening 50 år
 

Fagkonferansen 2018 og NTpFs 50 års jubileum (1968 – 2018)

NTpF 50 ÅR
FAGKONFERANSEN

2018

JUBILEUMSDAG TORSDAG 31. MAI

Kl. 8.30  Kaffe
Kl. 9.00  Kulturelt innslag 
  
  Tannpleier, helsefremmende og forebyggende 

arbeid, klinikk og folkehelse gjennom 50 år.  
  
  Hvordan har tannpleiefag, yrke og utdanning 

endret seg? Et tilbakeblikk ved fagansvarlig Benthe 
Hansen og representanter NTpF avd. Oslo & Akershus 

  
  Norsk Tannpleierforening 50 år, 1968 - 2018, 

hilsninger 
  
  Behov for atferdsfag og samfunnsforståelse i 

tannhelsetjenesten ved professor Tiril Willumsen, UiO
  
  Avdekking av barnemishandling og andre former 

for omsorgssvikt, tannpleierens rolle ved Cand. 
scient. og tannpleier Ingfrid Vaksdal 
Brattabø,Tannhelsetjenestens kompetansesenter 
Vest- Hordaland

  
 Kl. 11.15 Dentalutstilling og utsjekking.  Pause/kaffe, mat
  
Kl. 12.15  Tannpleieren sett i et europeisk og internasjonalt 

perspektiv ved leder Yvonne Nyblom, Sveriges  
Tandhygienistförening 

  
  At være tandplejer i Danmark – indsatsområder 

og udfordringer  ved formand Elisabeth Gregersen, 
Dansk Tandplejerforening

  
  
Kl. 13.00  Dentalutstilling
  
Kl. 13.45 Presentasjon av Oral B og Zendium
  
Kl. 14.00  Avslutning og presentasjon av  
 fagkonferansen 2019
  
Kl. 14.15 Lunsj

 God tur hjemover!
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KANDIDATER TIL VALG PÅ LANDSSTYRE:

LEDER: 
HILDE E. AGA

Utdanning og organisa
sjonserfaring:
Utdanna tannpleier 
i 1979. Har teke 
vidareutdanning i 
veiledningspedago-
gikk, folkehelsearbeid, 

styreledelse, norsk politikk og sam-
funnsfag. Arbeidserfaring frå offentleg 
og privat tannhelseteneste. Leiar av 
NTpF i to landsmøteperiodar. Nestleiar i 
NTpF to periodar. NTpF sin internasjo-
nale representant i fleire periodar. Har 
i mange år vore styremedlem og leiar i 
lokalavdeling.

Omtale av meg sjølv:
Ambisiøs på vegne av tannpleiarane. En-
gasjert, energisk, arbeidsom, utålmodig, 
tar ansvar. Vil gjerne bli ein betre lyttar.

Slik vil kollegaer omtala meg:
Engasjert og løysningsorientert. Vil 
mykje på vegne av yrkesgruppa og den 
funksjonen tannpleiaren har i samfun-
net. Viktig å jobba meir systematisk. Ser 
verdien av samarbeid. Omtenksom.

Stolt over å ha utretta:
Fullført arbeidet med sjølvstendig 
refusjonsrett for yrkesgruppa. Tilsett 
fagansvarleg i administrasjonen. Utarbei-
ding av rapporten Tannpleierfunksjon, 
oral helse og tannpleiefaget mot 2025, og 
ser verdien av rapporten sitt innhald for 
tannpleiarane. Etablering av vidareutdan-
ning i tannpleie og helsefremjande arbeid 
ved Høgskolen i Sørøst-Norge i samarbeid 
med Helse- og omsorgsdepartementet og 
administrasjonen i NTpF.  At krav om 
tannpleiar som kjernekompetanse i kom-
munen vart ein realitet i 2017.

Kva kan eg tilføra styret i NTpF?
Gjennom 8 år som leiar av foreininga 

har eg god innsikt i yrkesorganisasjonen 
og erfaring med samhandling mel-
lom NTpF og Delta, og andre naturlege 
samarbeidspartar. Erfaring har gitt meg 
betre innsikt i samfunnet sine behov for 
tannhelsetenester og medlemmene sine 
behov når det gjeld yrkesutøving,  løns- 
og arbeidsforhold. Motivere styret for 
arbeidsoppgåvene og få til samarbeid. Eg 
har nettverk som kan vera viktig for ar-
beidet i styret og administrasjonen. God 
kontakt med fleire helsepolitikarar.

Kva saker brenn eg for?
Vidare utvikling av Norsk Tannpleierfo-
rening som ein organisasjon som natur-
leg  blir lytta til og rådspurt i aktuelle og 
politiske saker. Etter- og vidareutdan-
ning for tannpleiarar og få forutsigbare 
overføringar til vidareutdanninga ved 
HSN. Etablering av tannpleiefagleg 
kompetanse i kommunen. Etablering 
av gode verktøy for tannpleiarar som 
ønskjer å etablera sjølvstendig verk-
semd. Oppfølging av plan for forsking 
og innovasjonstrategi på tannhelsefeltet 
(2017-2027), og medverka til at fleire 
tannpleiarar blir stipendiatar og tar PHD 
slik at  det blir meir forsking på aktuelle 
tannpleiefaglege områder. Viktig at fleire 
tannpleiarar søkjer ledande stillingar i 
offentleg og privat tannhelseteneste, og 
at tannpleiarane blir meir synlege og 
verdsett som arbeidstakar. At tannpleia-
rarane skal bli meir bevisst viktigheita 
av å ha ein yrkesorganisasjon, og at den 
ferdige utdanna tannpleiaren ser det som 
viktig for yrkesutøvinga, å vera medlem 
av Norsk Tannpleierforening.

NESTLEDER:
LINE KALLAND

Kommer fra Eidskog, 
Hedmark.
Utdannings og organisa
sjonserfaring:
Utdannet i Bergen 1997-
1999. Leder i Hedmark 
lokalforening 2011-2013, 

Norsk Tannpleierforening har 
landsmøte kvart fjerde år. I år 
kan vi ønskje velkommen til 
Landsmøte 2018 fredag 1. juni 
på Hotell Scandic, Fornebu, 
Oslo.

Kvart fylke har to delegatar med 
stemmerett, og alle andre medlemmer er 
også velkomne til å delta på landsmøtet. 
Landsmøtet er foreininga sitt høgaste 
organ, og mange viktige avgjersler blir 
tatt her. Det blir vedtatt arbeidsprogram 
for landsmøteperioden 2018-2022, 
forslag til endring av vedtekter og val av 
nytt styre. Det er viktig at delegatane er 
godt førebudde, og at  lokalavdelingane 
diskuterer  og fremjar saker som er 
aktuelle i arbeidsprogrammet dei 
komande fire åra.  

Kandidatar som stiller til val til nytt 
styre, blir presentert her i «Tannstikka».

Program:
Kl. 09.00 – 12.30: 
Opning av landsmøte 2018 ved leiar 
Hilde Aga og representant frå politisk 
leiing, Delta. Behandling av saker
Kl. 12.30 – 13.30: Lunsj
Kl. 13.30 – 15.00: Landsmøtet fortset

Styret v/Hilde Aga

LANDSMØTE 2018

VELKOMMEN 
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plasstillitsvalgt i Delta 2006-2008.Stiller 
som kandidat til nestledervervet.

Personlige egenskaper:
Jeg er engasjert, stort pågangsmot, sam-
arbeidsvillig og sosial.

Stolt over å ha utrettet:
Jeg er stolt over at Hedmark har oppnådd 
så mye god tannhelse med nåtidig og 
systematisk jobbing mot barn og unge.

Slik vil kollegaer beskrive meg:
Positiv og at jeg er et ståpå-menneske.

Hvilke saker brenner jeg for?
Jeg brenner for at tannpleiere skal være 
nærmere tannlegens lønn fremfor tannhel-
sesekretærens lønn mht. nærhet i ansvar 
og utdanning. Det som er drivkraften min 
hver dag på jobb er at så mange som mulig 
av mine pasienter skal få et kariesfritt liv. 
Og gjennom nitidig utadrettet jobbing 
gjennom mange år på mange ulike arena-
er, høstes det nå vanvittig flotte tannhelse-
resultater på min klinikk og i mitt distrikt. 
Målet om 50 % kariesfrie 18-åringer i 2020 
er innen rekkevidde, og det virket uendelig 
urealistisk for få år siden.

KANDIDATER TIL VERV SOM  
STYREMEDLEM/VARAMEDLEM:

ANNE-MAI NILSEN 
40 år, fra Tromsø.
Utdannings og organ
siasjonserfaring:
Jeg har jobbet privat 
helt siden jeg var ferdig 
utdannet i 2000. Først 

som ansatt, deretter som selvstendig. Åp-
net min egen klinikk i Tromsø 2008. Jeg 
jobber nå i en privat klinikk i Nord-Odal.

Organisasjonserfaring:
Har vært leder av NTpF avd. Troms. Har 
sittet i landsstyret i NTpF i 8 år. Er nå 
internasjonal representant for NTpF.
Hva er jeg stolt over?

Jeg har lett for å komme i kontakt med 
mennesker, er sosial og blid, liker å være 
med der det skjer. Trives godt i jobben 
min og er ikke redd å ta på meg opp-
gaver. God til å jobbe selvstendig, men 
også i team. Jeg har hatt to fine perioder 
i landsstyret, og det frister å være med 
videre. Vi møter hele tiden på utfordrin-
ger, på godt og vondt, som må løses på 
best mulig måte.

Hva brenner jeg for?
Jeg syntes det er viktig at det er noe po-
sitivt forbundet med ordet «tannpleier» 
og at vi som yrkesgruppe blir sett på som 
faglig sterk på vårt felt. At vi utfører det 
vi autoriserte til i trygge omgivelser med 
forskningsbasert fakta. Internasjonalt 
samarbeid, videreutdanning og retnings-
linjer for privatpraktiserende tannpleiere 
er også områder jeg er opptatt av.

KRISTIANE LOUISE 
MUREN
Tannpleier i DOT 
Ålesund

Organisasjonserfaring:
Som hovedtillitsvalgt 

og representantskapsmedlem i Delta har 
jeg en spesiell interesse for arbeidet som 
NTpF gjør og følger med på saker som 
publiseres på nettsidene, samt disku-
sjoner som blir tatt opp på samlinger. 
Spesielt spennende har det vært å følge 
med på alle utfordringene NTpF møtte 
på i 2017. 

Personlige egenskaper:
Stor arbeidskapasitet, evne til å jobbe 
med flere arbeidsoppgaver samtidig, po-
sitiv, imøtekommende, utadvendt/nett-
verksbygger, liker utfordringer og har 
god evne til kommunikasjon både munt-
lig og skriftlig. Kolleger vil nok beskrive 
meg som en som er positiv, har mange 
jern i ilden og et ja-menneske. (Dette til 
både glede og frustrasjon, da jeg er mye 
på farten i Delta-sammenheng!)

Hva er jeg stolt over?
Som tillitsvalgt er jeg stolt over å ha 
skaffet meg et solid nettverk blant andre 
hovedtillitsvalgte som jeg kan søke råd 
hos i vanskelige situasjoner, både i og 
utenfor Delta. Jeg er også stolt over de 
mange tillitsvalgte som jeg har rundt 
om i fylket, og samarbeidet jeg har med 
disse. Uten dette samarbeidet ville ikke 
rollen som HTV være mulig i et så stort 
fylke. Mitt nettverk gir meg trygghet og 
økt kunnskap i rollen som tillitsvalgt.

Hva kan jeg bidra med?
Som medlem i styret håper jeg å kunne 
bidra med kunnskap innenfor lovverket, 
ledelse og markedsføring, da jeg også har 
fullført en 3/4 Bachelor grad innenfor det-
te. Jeg kan bidra med innspill fra andre 
tannpleiere som jeg har god kontakt med 
gjennom tillitsvalgt-rollen. Jeg håper også 
å kunne komme med friske øyne, nye 
ideer og ikke minst kritiske spørsmål. 

Hva brenner jeg for?
Jeg brenner for mye, men om jeg skal 
velge meg noen er det selvsagt å fortsette 
og jobbe for at tannpleieryrket skal få 
godt fotfeste. Både i forhold til lovverk, 
ledere, politikere og i befolkningen 
generelt. Tannpleieryrket er dessverre 
fortsatt ukjent for mange, og her må det 
gjøres et stykke arbeid! Ellers er jeg som 
tillitsvalgt svært opptatt av lønns- og 
arbeidsvilkår. 
Videreutdanning og muligheter for 
videreutdanning, men minst like viktig; 
Hvilke muligheter og arbeidsoppgaver 
er tilgjengelig for dem som tar videreut-
danningen? Og hvilket lønnsnivå kan de 
oppnå?  

JANICKE FRANTZEN
48 år, fra Bergen.
Utdanning og organisa
sjonserfaring:
I en alder av 43 år be-
gynte jeg på tannplei-
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erutdannelse. Grunnen til at jeg valgte 
å ta utdannelsen var at jeg hadde jobbet 
som tannhelsesekretær og har hatt genuint 
interesse for faget vårt. Jeg er hovedtillits-
valgt for Rogaland. Jeg har også utfordrin-
ger i min arbeidsdag i forhold til barn med 
spesielle behov - for at de skal føle seg trygge 
i behandlingssituasjonen.

Stolt over:
Jeg har 4 barn, og er stolt over at jeg i 
alder av 43 år begynte på utdannelsen!

LISA BRÆNDØ
30 år fra Oslo
Organisasjonserfaring:
Styremedlem i  
lokalforening Oslo og 
Akershus.

Personlige egenskaper:
Positiv, engasjert, pålitelig, liker å jobbe 
i team og er målbevisst. Jeg er innova-
sjonsagent for tannhelsetjenesten i Oslo 
og har også jobbet med prosjekt «Puss 
fra første tann» som har gitt flere karies-
frie treåringer i Oslo. Prosjektet har også 
fått Zendium prisen. Sosial og inklude-
rende, setter store krav til meg selv.

Stolt over å ha utrettet: 
Jeg er stolt over at jeg har gjennomført 
Videreutdanning i helsefremmende 
arbeid og tannpleie, og nå jobber jeg med 
en mastergrad.

Hva jeg brenner for: 
Synliggjøring av tannpleieryrke, helse-
fremmende arbeid, faglig utvikling for 
tannpleiere.

MARI SKEIE DANIELSEN
Utdannings og organi
sasjonserfaring:
Jeg begynte på bachelor 
i UMEÅ i 2006, ferdig 
2009. Jobbet fire år 
i DOT på Bømlo i 

Hordaland. Har siden jobbet privat i 
Stavanger.
Hvilke saker brenner jeg for?

Å utvikle og markere yrkesgruppen, 
samt for videreutdanning.

Hva er jeg stolt over?
Jeg er stolt over å ha arbeidet både offent-
lig og privat, en fellesnevner er at man 
hjelper og er en ressurs for andre.

ZOHRA SAKHI 
31 år, bor i Halden 
(Østfold), er født i 
Afghanistan. Kom til 
Norge som 12-åring.

Organisasjonserfaring:
Nyvalgt leder i NTpF avdeling Østfold - 
vara til Norsk Tannvern.

Personlige egenskaper:
Jeg er positiv, arbeidsom, hyggelig og 
fleksibel.

Stolt over å ha utrettet: 
Stolt av utdanningen, jobben og resultatene 
jeg har oppnådd så langt i min karriere.

Hvilke saker brenner jeg for:
Videreutvikling av tannpleiere i form av 
kompetanseutvikling. Videre vil jeg tale 
for tannpleiere med minoritetsbakgrunn. 
Minoritetsbefolkningen er underrepre-
sentert i mange av dagens yrkesgrupper, 
også innenfor tannpleieryrket. Jeg vil gå i 
front for å fremheve at folk med minori-
tetsbakgrunn er like godt kvalifisert og 
engasjerte som alle andre.

Slik vil kolleger beskrive meg:
Positiv, arbeidsom, hyggelig og fleksibel
Kandidater til valgkomiteen:

KANDIDATER TIL VALGKOMITEEN:

SLAVICA PEJIC  
DJURASOVIC 
40 år frå Oslo

Utdannings og organi
sasjonserfaring:

Utdannet ved UIO-2011. Skal ta videre-
utdannelse i tannpleie ved HSN. Vara i 

lokalstyret i NTpF for Oslo og Akershus 
siden 2013. NTpFs representant /medlem 
av Standard Norge komite, verneombud 
og IA -kontakt i tannhelsetjenesten.

Personlige egenskaper:
Jeg er systematisk, lojal og har evne til å 
se en sak fra flere sider, meget tålmodig 
og rettferdig, litt perfeksjonist, pålite-
lig og omsorgsfull. Hobbypsykolog og 
altruistisk.

Brenner for: 
Komitemedlem i Standard Norge-
Dentistry NK/109.

SOLVEIG TJOSÅS
26 år frå Øystese i 
Hardanger 
Utdannings og organi
sasjonserfaring:
Nyutdanna som tann-
pleiar ved Universitetet 
i Tromsø våren 2017 og 

var heldig som fekk 100 % fast stilling i 
Ålesund rett etter sommaren. 

Personlege eigenskapar:
Vil nok seie eg er ærleg, engasjert og tek 
utfordringar på strak arm. Å få tilbodet 
som kandidat til NTpFs valkomité set eg 
stor pris på – og håpar eg er passande!

GURO FLEM ULLA
26 år fra Ålesund. 

Organisasjonserfaring:
Plasstillitsvalgt i Delta 
siden 2015

Personlige egenskaper: 
Ærlig, omtenksom, rettferdig og positiv.

Brenner for: 
Tannpleierens fremtid og rettigheter

LANDSMØTE 2018
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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

Då ho vart tilsett i januar 1978 
var Britt Sønnesyn den første 
og einaste tannpleiaren i den 
offentlege tannhelsetenesta 
i Sogn og Fjordane. No gir ho 
seg, etter 40 års teneste med 
tannhelse og folkehelse for 
særleg born i fylket.

Ho har aldri hatt nokon annan arbeids-
gjevar enn den offentlege tannhelsete-
nesta, og på dei 40 åra har ho berre hatt 
kortare permisjonar på grunn av studiar 
og eit toårig spaniaopphald.

Etter 25 år på Sogndal tannklinikk hadde 
ho hatt alle ungane i bygda i 2–3 genera-
sjonar i stolen. Då var det på tide å gjere 
noko nytt, og ho vart tilsett som rådgjevar 
og folkehelsekoordinator. Der har ho 
jobba særleg for born og unge, gjennom 
samarbeid med kommunane, blant anna 
barnevernet og helsestasjonane.
 
«PRØVEKANIN» I STARTEN
På slutten av 70-talet var Reidar Tveit 
fylkestannlege i Sogn og Fjordane. Det 
var overtannlegar rundt om i fylket, og 
på tannklinikkane var det tannlegar og 

tannlegeassistentar. Frå tannpleiarut-
danninga i Bergen kom Britt Sønnesyn 
og vart først tilsett i eit prosjekt på 
Nordfjordeid, før jobben ved Sogndal 
tannklinikk venta.

 – Eg vart nok litt «prøvekanin» i og 
med at eg var den første tannpleiaren. 
Dei visste ikkje heilt kva dei skulle bruke 
meg til, og eg måtte bevise at tannpleia-
ren også hadde ein viktig funksjon på 
tannklinikken. Det har vore ein til tider 
krunglete veg for å kome dit vi er i dag, 
fortel ho.

 Ho legg ikkje skjul på at det har vore 
ein viss grad av profesjonskamp opp 
gjennom. Men dei 20 tannpleiarane som 
er tilsette på offentlege tannklinikkar i 
fylket i dag, er bevis på at prøvekanina 
var viktig.

GIR SEG ETTER 40 ÅR 
MED OFFENTLEG TANNPLEIE

Dei siste tolv åra har Britt Sønnesyn 
jobba i administrasjonen.
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AKTUELT

«FINN DIN 
TANNPLEIER»
På NTpFs publikumsside www.tannpleier.no finnes oversikten  
over tannpleiere under knappen «Finn din tannpleier». Vi minner om at 
det er tannpleieren selv som må sørge for å legge inn sin kontaktinfor
masjon i oversikten, samt å holde den oppdatert. Administrasjonen i 
Oslo har ikke muligheter for å sjekke og ajourføre opplysningene på eget 
initiativ! Derfor: Send endringen til NTpF via vår epostadresse: ntpf@delta.no. 
Informasjonen oppgis slik:

Navn
Klinikknavn
Adresse
Telefon
Epost
Fylke

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

 
 

RIVANDE UTVIKLING
I starten var det berre førskuleungar som 
var pasientar hjå tannpleiarane, og det 
var heilt vanleg at ungar i førskulealder 
hadde hol i tennene sine. I dag har 82 
prosent av femåringane i fylket aldri hatt 
hol. Hovudoppgåva til tannpleiarane 
har heile tida vore det førebyggjande 
arbeidet. Samarbeidet med helsestasjo-
nane har vore tett, og utfordringane har 
vore dei same, blant anna kosthald og 
hygiene.

 Etter kvart har også pasientgruppa 
utvida seg, frå å vere berre ungar til å 
inkludere alle delar av befolkninga.

– Tannpleiarane i dag gjer ein formida-
bel jobb og samarbeider godt med både 
kommunale tenester og frivillige. Det 
har vore ei rivande utvikling for både 
tannpleiarfunksjonen og yrket. I dag 
er det stort sett tannpleiarane som har 
ansvar for det helsefremjande og føre-
byggjande arbeidet ved tannklinikkane. 
Det at vi har fått tannpleiarkompetanse 
også i administrasjonen, har gjort det 
lettare å utvikle tannpleiarfunksjonane, 
seier Britt.
 
SAMARBEID SENTRALT
Sidan ho tok til i administrasjonen i 
2006, har tverrfagleg samarbeid vore ein 
stor del av jobben til Britt. Fylkeskom-
munen har i dag samarbeidsavtalar med 
alle kommunane. Samarbeidet med 
Fylkesmannen har vore tett, særleg når 
det gjeld folkehelsearbeid, og Britt har 
også vore med og organisert samarbeidet 
mellom tannhelsetenesta og Vik fengsel. 
Det mest gjevande samarbeidet for Britt 
personleg har likevel vore samarbeidet 
med barnevernet.

– Eg har sidan eg starta på 70-talet 
jobba veldig mykje med og for ungar, 
difor har dette arbeidet med barnever-
net vore fantastisk gjevande å vere med 
på. Saman med tannhelsetenestene i 
Rogaland og Hordaland har vi utarbeidd 
retningsliner for kva tannhelsetenesta 
kan bidra med i samarbeidet med barne-
vernet. Det går blant anna ut på korleis 

vi kan bidra til å avdekkje omsorgssvikt 
og overgrep, fortel ho.

 Tannhelsepersonell er dei helsear-
beidarane som behandlar alle barn og 
unge frå 0–18 år regelmessig, og dei er 
difor i ein unik posisjon til å avdekke 
ulike former for omsorgssvikt. Dei tre 
fylkeskommunane på Vestlandet fekk i 
2013 Zendium-prisen for dette arbeidet, 
og retningslinjene har etter kvart blitt 
gjeldande for heile landet. Ein av delta-
karane i samarbeidet frå Hordaland tek 
no ein doktorgrad på temaet barnevern 
og tannhelse.
 
KLAR FOR ANNA LIVSSITUASJON
Sogn og Fjordane har på mange måtar 
vore eit føregangsfylke i tannhelsear-
beidet. Tannhelsetenesta har fått til ting 
som har fungert, og som har gjort at an-

dre har sett til fylket. Så korleis er det då 
å gje seg, etter å ha vore ein del av og følgt 
utviklinga i tannhelsetenesta i 40 år.

 – Eg har brukt tid på å bli klar til å 
avslutte yrkeskarrieren og gå over til ein 
annan livssituasjon, så det skal gå fint. 
Kanskje kjem eg tilbake som pensjonist 
og får nokre oppgåver vidare, særleg når 
det gjeld saker og rutinar eg har vore 
med å jobbe fram, seier  Britt.

Ho har også fått spørsmål frå organisa-
sjonen Tannhelse utan grenser om å vere 
med på frivillig arbeid, og tykkjer også 
dette høyres ut som ein spennande og 
gjevande jobb.

 – Det er viktig å byte beite og ha noko 
spennande å sjå fram til, avsluttar ho.

(Pressemelding frå Sogn og Fjordane 
fylkeskommune)
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MIN TANNPLEIERHVERDAG

1   Fortell kort om deg selv om din bak-
grunn som tannpleier.
Jeg er 57 år, født og oppvokst i Bergen og 
har bodd her hele livet. Jeg har tre voksne 
barn og en liten hund. Jeg ble utdannet i 
Bergen i 1985, og jobbet først privat hos 
en periodontist og hos en kjeveortoped. I 
1988 begynte jeg å jobbe for tannhelsetje-
nesten i Hordaland fylkeskommune, så nå 
feirer jeg 30 år som ansatt her! Jeg har vært 
innom 12 ulike arbeidsplasser i den tiden, 
men siden 2004 har jeg jobbet ved Sørås 
tannklinikk. Det er en stor klinikk med sju 
tannleger, tre tannpleiere og ni tannhelse-
sekretærer.

2  Hvordan er fagmiljøet for tannpleierne 
i din landsdel og i ditt nærmiljø?
Veldig bra! Etter å ha vært alene tann-
pleier i de tidligere jobbene mine, er vi tre 
på klinikken nå, og det gir et veldig bra 
fagmiljø i det daglige. I fylkeskommunen 
er det også samlinger og kurs for tannplei-
erne, og vi har også en aktiv lokalavdeling 
av NTpF som blant annet arrangerer årlig 
heldagskurs. Jeg har sittet i styret i avdelin-
gen i mange år, for tiden er jeg sekretær, og 
det er givende og morsomt. Vi arrangerte 
fagkonferansen i 2014, det var lærerikt.

3  Hvilket kompetansebehov ser du for 
deg at tannpleieren trenger i fremtiden?
Tannpleierne er flinke til å engasjere seg, 
og det er viktig å være oppdatert. Det er 
flott at flere forsker og tar mastere og dok-
torgrad. Vi må forberede oss på den store 
økningen av eldre, og behovene de har. 
Dette behovet er allerede godt synlig. Vi 
har en stor oppgave i å lære opp og veilede 

pleiepersonell i daglig omsorg. Både de 
eldre og deres pårørende er godt opplyste 
og vil ha fullverdig behandling og god 
service. Vi har også fått nye nasjonale ret-
ningslinjer for forbedring av tannhelsen, 
og der blir det forebyggende arbeidet, som 
jo tannpleierne er gode på, helt sentralt. 

4  Hva er viktig i veiledningssituasjoner 
med pasienten?
Viktig å lytte til pasienten og informere og 
instruere på en måte som pasienten forstår 
og ikke føler seg overkjørt. Gi positiv tilba-
kemelding på det som er bra og veilede på 
det som kan bli bedre.

5  Hvilke roller/samarbeidssituasjoner 
bør tannpleierne gå inn i fremover?
Jeg har allerede nevnt en del av dem, og vi 
er til stede og må fortsette å være på mange 
ulike arenaer hvor vi møter både unge og 
eldre. Vi skal være støttespillere og ha god 
kontakt med alle helsearbeidere og jobbe 
sammen. 

6  Er samarbeidet mellom ulike grupper 
i helsetjenesten godt nok, og hva kan 
eventuelt forbedres?
Jeg synes vi har et veldig bra samarbeid og 
en åpen dialog. Men jeg ser det som viktig 
at ledelsen i ulike helseforetak involveres, 
slik at tiltak og prosjekter er forankret helt 
til topps. Det gjør det lettere å få resultater 
og gjennomslag.  

7  Hva bør endres/forbedres i tannhelse-
tjenesten spesifikt?
Vi må ha større fokus på sårbare grupper, 
som svekkede eldre, de som sliter med rus 

eller psykiske problemer, flykninger og nye 
landsmenn som behøver hjelp for å benytte 
seg av de tilbudene som finnes og for å 
forstå kulturen. Ellers bør tannhelseperso-
nell ha stort fokus på snusbruk, som jo har 
en alarmerende økning blant unge. Vi må 
informere om den skadelige effekten snus 
har på tenner og tannkjøtt.

8  Hva bør tannpleierne gjøre for å spre in-
formasjon og kunnskap om yrkesgruppen?
Være til stede der det skjer! Vi som tann-
pleiere må profilere oss på ulike arenaer. 
Her i Bergen har vi hatt stands på aktuelle 
dager som verdens tobakkfrie dag, vann-
dagen, eldredagen og tannpleierdagen. Vi 
har hatt stand på kjøpesenter og har kom-
met i kontakt med mange mennesker. Det 
er positivt at stadig flere ser ut til å kjenne 
til yrkesgruppen og vet hva vi driver med. 
Det er positivt, og jeg ser lyst på yrkesgrup-
pens fremtid. Det er en flott og viktig jobb 
som også bør være attraktiv for dagens 
unge.

8 spørsmål om din tannpleierhverdag
Fride Jeanett Johnsen
Tannpleier ved Sørås Tannklinikk, Bergen



MAKE ME SMILE.

THE ORIGINAL. THE MASTER.
HELT NYUTVIKLET AIRFLOW® OG PIEZON® FRA EMS! 

Med bra utstyr går 
jobben som en drøm!

AIRFLOW® 
PROPHYLAXIS MASTER 

Nytt og moderne utstyr fra 
EMS. Utformet for profesjonell 
bruk og høy presisjon. 

Kontakt din dentalleverandør eller W&H Nordic AB, t: 32853380, 

e: office@whnordic.no, wh.com. Lik oss på Facebook!

For kurs i bruk av PIEZON® ultralyd (scaling), AIRFLOW® 
og PERIOFLOW®; kontakt W&Hs produktspesialist/tannpleier 
Linda Kjølstadmyr, t: 40053691 eller lk@whnordic.no
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ZENDIUM-
PRISEN 2018ZENDIUMPRISEN  

TIL FOREBYGGENDE  
ORAL HELSE 
Mens tannhelsen i den norske befolkningen er bedre enn noen 
gang, er det stadig grupper i samfunnet som sliter med betydelige 
utfordringer innen oral helse. Det forebyggende tannhelsearbeidet 
må stadig fornyes og aktualiseres. Zendium vil fortsette å oppmuntre 
til nyskapende forebyggende innsats innen oral helse. Zendiumprisen 
gis til personer eller grupper som vil «gjøre en forskjell» innen 
forebyggende tannhelsearbeid.  

For 2018 deler Zendium ut NOK 65.000 og prisen er åpen for alle 
typer prosjekter i Norge eller prosjekter i utlandet ledet av norsk 
tannhelsepersonell. Prisvinneren kåres av en komité som er uavhengig 
av Zendium, og prisen deles ut under Samfunnsodontologisk Forum i 
Loen 5. til 6. juni 2018. 

Send en kort prosjektbeskrivelse 
til torbjorn@wikos.no. Søknadsfrist 
er fredag 11. mai 2018 kl. 20.00. 
Spørsmål rettes samme sted eller til 
Torbjørn Wilhelmsen, tlf 906 55 913 
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AKTUELT

– Det er veldig gøy å se at det går rette veien 
med grønnsaksforbruket, sier divisjonsdi-
rektør i Helsedirektoratet, Linda Gran-
lund. – Det å spise grønt er noe av det aller 
viktigste man gjør for helsa si.

Tallene fremkommer i rapporten Utvik-
lingen i norsk kosthold, Helsedirektoratets 
årlige tilstandsrapport om forbruket av 
matvarer og hvordan kostholdet utvikler 
seg over tid.

I 2000 var sukkerforbruket 43 kilo per 
innbygger per år. Siden 2000 har forbruket 
gått ned med 16 kilo til 27 kilo per innbyg-
ger i året. Men fremdeles er dette for høyt. 

– Den jevne nedgangen vi ser i sukkerfor-

GRØNNSAKER ØKER MEST
Aldri har forbruket av grønnsaker vært høyere enn i dag, sa vi 
i 2015. Nå viser nye tall at forbruket øker nok en gang. For lite 
fisk er fortsatt en utfordring. 

bruket er også gode nyheter for folkehelsa. 
Et høyt sukkerinntak kan føre til overvekt 
og fedme, og sykdommer som type 2-dia-
betes, samt at det er dårlig for tannhelsa. 
Derfor bør ikke mer enn 10 prosent av 
energien vi spiser komme fra tilsatt sukker. 
Nå er tallet 12 energiprosent. Det er søte 
drikker, sjokolade og godteri og kaker som 
er hovedkildene til sukker i befolkningen, 
så her har vi fortsatt litt å gjøre. Men vi er på 
rett vei, sier Granlund.

Kjøttforbruket har økt kraftig de siste 
tiårene, og selv om det ikke har vært store 
endringer de aller seneste årene, går pilene 
sakte i gal retning. 

– Vi er bekymret for kjøttforbruket, sier 
Granlund. Den bekymringen får feste når 
vi ser årets tall. Vi vet at en tredel av kvinner 
og mer enn halvparten av menn spiser mer 
enn 500 gram rødt og bearbeidet kjøtt i 
uken. Kjøttprodukter er en av hovedkildene 
til mettet fett og salt, og et høyt inntak av 
dette utgjør en helserisiko.  I tillegg vet vi at 
det er lite bærekraftig å spise mye kjøtt.

Samtidig går fiskeforbruket ned, spesielt 
hos de yngste.

– Det er en stor utfordring at vi spiser for 
lite fisk, som inneholder det sunne fettet og 
andre næringsstoffer som jod, selen og vita-
min D. Det å bytte én eller to kjøttmiddager 
i uken med fisk, vil gi store effekter på helsa. 

Når man bryter ned tallene på de enkelte 
grønnsakssortene, er det gulrota som øker 
aller mest i popularitet.

– Gulrot er en super matvare! Den er 
spekket med næringsstoffer, den dyrkes 
i Norge og den er billig. Jeg har lyst til å 
kalle gulrota det nye kinderegget, avslutter 
Granlund.
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