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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 fleksibel, og de brede 
silikonlamellene rengjør effektivt 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.
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Forandring driver utviklingen. Eller er det omvendt? 
Uansett, forandring er dynamikk. Forandring er 
grunnlaget for fremskritt. Kanskje ikke alle er enige, men 
ett er sikkert: Om vi mennesker ikke kunne tilpasse oss 
forandring, ville vi fortsatt befunnet oss i steinalderen. 

Så selv om menneskene er evolusjonens mestere når det 
gjelder å tilpasse seg, er vi samtidig veldig glade i stabilitet, 
trygghet og forutsigbarhet. Forsøk på forandring blir alltid 
møtt med mostand. «Vi har det jo så bra som vi har det.» 

«Det fungerer jo, hvorfor endre på det?» Mange av oss, gjerne de fleste, søker 
trygghet og stabilitet fremfor det ukjente.

Vi ser det tydelig gjennom reformer som kommunereformen, politireformen 
og ulike helsereformer. Vi ser det gjennom innføring av digitale verktøy og 
tjenester, som slett ikke alle behersker. Ofte må folk lirkes, lures og endog nesten 
tvinges til å tilpasse seg endringene. Så går det noen måneder, og man blir vant 
til det nye. Kanskje man endog er veldig fornøyd med det, og innser at det 
var en god endring. Selvsagt ikke alltid, det gjøres også feilskjær, men ofte blir 
sluttresultatet bra når brukerne bare får vendt seg til de nye løsninger.

Slik har det også vært i arbeidslivet, og slik vil det i enda større grad bli i 
fremtiden. Fleksibilitet, tilpasninger, evne til å bruke ressursene på en best 
mulig måte er helt nødvendig for å opprettholde god struktur og gode tilbud. 
Dette gjelder ikke minst innen helsetjenestene. Det kan være vanskelig for 
enkelte å forsone seg med at jobben deres endres, at oppgavene endres, og at 
etterspørselen etter spesielle tjenester blir større - eller mindre. Tidligere leder 
i Tannlegeforeningen, Carl Christian Blich, var inne på temaet i sitt innlegg 
på fagkonferansen. Han har lovet oss en utdypning av sine synspunkter i neste 
nummer av Tannstikka. Det skal bli interessant.

I min tid som journalist gjennom 40 år har jeg sett og opplevd store endringer 
i yrket. Ikke minst innen den tekniske fremstillingen av trykte medier. 
Utviklingen medførte store omstillinger for den yrkesgruppen som da kaltes 
typografer, og som egentlig ikke eksisterer mer. Nå er det mediegrafikere som 
har jobben med å utforme det som fortsatt trykkes på papir…

Tanken på det som var, kan gjøre en vemodig. Noe går alltid tapt i prosessen. 
Det viktige er å ta med seg det mest verdifulle videre, og se på omstillinger som 
en spennende oppdagelsesreise. Og, ikke minst, gi alle parter tid til venne seg til 
nye tanker. Prosesser tar tid.

Jubileumsmarkeringen og fagkonferansen ble et eventyr og en milepæl i 
NTpFs historie. En strålende ramme, flotte foredrag, varmt sommervær og en 
atmosfære av optimisme og fagstolthet. Også tannpleiere vil måtte tilpasse seg 
endringer i fremtiden, men overflødige blir de ikke!

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

Gratulerar, alle medlemmer, med 50 års 
jubileum for foreininga vår, og takk for 
sist til alle som var med å feira Norsk 
Tannpleierforeining i vakre omgjevnader 
på Fornebu-landet. Vertskapet gleda 
seg over at så mange tannpleiarar, 
gjester og utstillarar var samla desse 
dagane og gjorde 50 års jubileet til den 
store festen det var tenkt å skulle bli. 
Tilbakemeldingar, bilde og helsingar 
syner at deltakarane hyggja seg i 
fellesskapet. 

Det vart ein suksess å nytta 
tannpleiarar sin faglege kompetanse 
som foredragshaldarar til store delar av 
fagprogrammet. 

landsmøte den 1. juni. Landsmøtet 2018 
var prega av feststemning. Det vart eit 
godt landsmøte med diskusjon omkring 
prinsipprogrammet, og benkeforslag 
til valet. Det er viktig at delegatane 
engasjerer seg og tek ordet, sjølv om det 
kan vera vanskeleg i ei forsamling der 
dei fleste var på landsmøte for første 
gong. Det nye styret ser fram til å ta fatt 
på arbeidet i den retninga  det vedteke 
prinsipprogrammet angir. Tusen takk for 
tilliten til å styra foreininga vidare dei 
neste fire åra! Det ser eg fram til.

Fagkonferansen, jubileumskveld, 
jubileumsdag og landsmøte vart eit stort 
arrangement for Tannpleierforeininga. 
Det var lagt ned vesentleg  førebuing 
og arbeid  over tid, både av avd. Oslo 
og Akershus og NTpF, og tusen takk til 
lokalavdelinga som tok seg av mange 
av dei praktiske oppgåvene som måtte 
gjerast. Suksessen viser kor viktig det er 
at Tannpleierforeininga i hovudsak har 
ansvar for både det faglege og praktiske 
innhaldet i foreininga sine konferansar.

Snart er vi klare for velfortente 
feriedagar. 

God sommar og ferie til lesarane!

Takk for sist!
Det var spesielt viktig å lyfta 

fram tannpleiarar som har tatt 
vidareutdanning, og som har styrkja 
fagområdet gjennom forsking. Mange 
av foredragshaldarane understreka den 
tidsriktige tenkinga at tannhelsetenesta 
i sterkare grad må vera retta mot 
førebygging  og fremming av helsa. 
Statssekretæren var klar i talen om  
viktigheita av å byggja opp karrierevegar 
for tannpleiarane, og tannpleiaren er 
ifølge personell i tannhelsetenesta, i 
fylgje universitetslektor Carl Christian 
Blich. Dette er utsagn som utfordrar 
tannhelsetenesta.

Det var høgtideleg å høyra på alle 
helsingar til foreininga frå tidlegare 
ledarar av Tannpleierforeninga, ledar av 
svensk Tandhygienistforening, dekan 
ved UiO, presidenten i NTF, representant 
frå fylkestannlegane med fleire. Det var 
helsingar både med alvor, humor og 
lykkeønske, tusen takk! 

Utstillarane skuffar aldri. Det var 
ein flott elektrisk tannbørste til alle 
deltakarane som helsing frå OralB 
i anledning jubileet. Ein historisk, 
musikalsk kavalkade over ulike 
fagkonferansar ført i penn av vår mann 
Torbjørn Wilhelmsen, vart framført av 
fargerikt kor under festmiddagen. Det 
vart eit morosamt innslag festkvelden.

Etter jubileumsdagen tok dei fleste 
farvel, men delegatar og andre deltok på 
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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
Veronica K. Fjermestad, Oslo 
Elisabeth Helle, Frekhaug 
Kine Nerli Reitan, Eidsvåg i Romsdal
 50 år
Vibeke Wangberg, Grålum 
Vivian Hestø Steinbakk, Bodø 
Anne-Merete Busch, Kolvereid

60 år
Mai Wenche Dagsgård Mollan, Oslo 
Anne Erlien Stakkestad, Haugesund

Antibiotikaresepter varer nå i ti dager 

Vi bruker for mye antibiotika, og det skaper resistente bakterier. Forskrivere som 
bruker papirresepter må informere om at antibiotikaresepter bare varer i ti dager. 
- Helsepersonell i Norge er allerede flinke til å bidra i arbeidet mot antibiotikaresis-
tens. Ti dagers varighet er ett av mange tiltak som skal bidra til å redusere antibioti-
kabruken i Norge enda mer, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. 
Fra 1. januar 2018 bør resepter på antibiotika kun ha ti dagers gyldighet. Leger, 
tannleger og veterinærer som bruker papirresepter må påføre utløpsdato. Det er 
også viktig å gi pasienten informasjon om reseptens varighet. 
Det jobbes nå med en løsning i e-resept der ti dagers gyldighet settes automatisk. 
Når det gjelder antibiotika på blå resept, vil reseptgyldighet fortsatt være ett år som 
i dag. Målet er å redusere unødig bruk av antibiotika. Med kortere gyldighet kan 
det bli færre tilfeller der antibiotika hentes ut uten at lege, tannlege eller veterinær 
har vurdert at det er et medisinsk behov. 

Forebygging av vold: 
Utredning av risiko 
For å forebygge mulige voldshandlinger 
bør helsepersonell bruke strukturert 
klinisk vurdering av voldsrisiko. Det er 
hovedanbefalingen i «Faglige råd ved 
utredning av risiko for vold ved alvorlig 
psykisk lidelse» som nå er revidert. De faglige 
rådene beskriver hvordan helsepersonell kan 
gjøre risikoutredninger og hvilke strukturerte 
kliniske verktøy som anbefales for å identifisere 
risiko og for å forebygge mulig voldshandlinger. 
Når risiko er identifisert, bør individuelt 
utformede tiltak, oppfølgingsrutiner og 
intervensjoner iverksettes for å forebygge 
nye voldshandlinger. Rådene gjelder psykisk 
helsevern for ungdom og voksne, og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB).
Ved utskrivning fra døgnavdeling i 
spesialisthelsetjenesten til bolig i kommunen, 
anbefales et tett samarbeid mellom tjenestene 
for å sikre samtidige og helhetlige tjenester.
Ansvaret for mulige voldelige personer ligger 
hos flere etater, og omfatter både politi- og 
justismyndighet, kommunale helse- og 
omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten, 
arbeids- og velferdsforvaltningen og 
barnevernstjenesten.  En gjensidig 
samarbeidsplikt ligger nedfelt i lovverket for alle 
tjenestene. Vellykket forebygging av tilbakefall 
til vold forutsetter samarbeid mellom alle 
involverte parter.

Zendium-prisen 2018
Tannhelsetenesta i Buskerud og Tannhelsetenesta i Akershus mottok 
Zendiumprisen på kr 65000,-  for sitt forebyggjande tannhelsearbeid på 
sjukeheimar. Prisen blei delt ut under Samfunnsodontologisk Forum i juni.
Tildelinga minnar om tannhelsetenesta sitt ansvar innafor eldretannpleie.  
Fleire bebuarar har eigne tenner, og det gir utfordringar i stell av tennene. 
Difor er det ekstra viktig å gje god opplæring av pleiepersonell og følgja opp 
sjukeheimsbebuarane. Tannhelsetenesta i Buskerud har gjennomført eit systematisk 
arbeid over tid, og har nyttig statistikk som visar verdien av samarbeid og 
regelmessig opplæring av pleiepersonell.  
«Ny giv» er eit prosjekt i tannhelsetenesta i Akershus, og fire tannklinikkar 
er pilotklinikkar i prosjektet. Gratulerar til tannhelsetenesta i dei to fylka ved 
tannpleiarane Eva Rydgren Krona og Rigmor Mo.

 Zendiumprisen 2018 gjekk til tannhelsetenesta i Buskerud og i Akershus, her representert ved  
tannpleierne Eva Rydgren Krona og Rigmor Mo. Til venstre Torbjørn Wilhelmsen frå Zendium.
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Fagkonferanse og jubileum:

TANNPLEIERNE ER FREMTIDEN
Fagkonferansen 2018 ble arrangert på Fornebu utenfor Oslo de siste dagene av mai, og 
markerte samtidig NTpFs 50 års-jubileum. Dette satte sitt sterke preg på konferansen, og det 
er en ytterst vital yrkesgruppe som trolig har den beste tiden foran seg – i hvert fall om man 
skal tro på ytringer fra mange foredragsholdere og gratulanter.
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FAGKONFERANSEN

Tekst og foto: Anne L. Buvik

For utviklingen i samfunnet og i Helse-
Norge peker i én retning: Forebygging 
og helsefremmende arbeid er det store 
vekstområdet, og tannpleierne skal og 
må ha en sentral rolle i dette arbeidet. 
Og det blir stadig tydeligere – interessen 
omkring yrkesgruppen er økende fra 
helsemyndighetene, politikere og samar-
beidspartnere.

Tradisjonen tro samarbeidet NTpF 
sentralt med en lokalavdeling om å 
arrangere fagkonferansen. I år var det 
tannpleierne i lokalavdelingen Oslo og 
Akershus som hadde påtatt seg oppdra-
get. Scandic Fornebu bød på strålende 
omgivelser og enda bedre vær, og ram-
men rundt arrangementet ble det aller 
beste. Litt småkluss med hotellrom var 
et irritasjonsmoment, men det lot seg 
løse med litt velvilje fra enkelte delta-
kere. Det meste gled knirkefritt. Totalt, 
med gjester og utstillere, var det rundt 
400 deltakere på konferansen. Ganske 
utrolig for en forening som har ca. 1200 
medlemmer totalt!

TANNPLEIEREN I FOKUS
Det faglige programmet var sterkt preget 
av at tannpleierne skulle feire seg selv, 
og tre tannpleiere, alle med relativ fersk 
doktorgrad, var blant hovedforeleserne. 
Tannpleiernes historie i Norge og utvik-
lingen innen utdanning var også viet god 
plass på konferansens andre dag. Det er 
akkurat 100 år siden det første initiativ 
til å utdanne tannpleiere i Norge ble tatt, 
altså 50 år før foreningen ble startet. 
Historikken er for øvrig behørig dekket 
i jubileumsnummeret av «Tannstikka». 
(Nummer 2/2018).

Etter at leder Hilde Aga og leder av 
avdeling Oslo og Akershus, Amanda Da-
lila Sahnoun, hadde ønsket velkommen 
til konferansen, var det innledning ved 
statssekretær Maria Jahrmann Bjerke 
fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
Hun trakk noen historiske linjer fra 1924 
frem til i dag: Helsemyndighetene har 
sett verdien av det helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeidet tannplei-
erne utfører, og har bidratt å videre-
utvikle tannpleieryrke og profesjon. 
Tannpleieren ivaretar førstelinjen i tann-
helsetjenesten, og henviser til tannlege 
ved behov.  Da Lov om helsepersonell ble 
en realitet fikk helsefaggruppene i Norge 
selvstendig autorisasjon. 

I 2013 ble endringer i folketrygdloven 
en realitet hvor stønad til utgifter til 
undersøkelse og behandling for sykdom 
hos tannpleier ble vedtatt. Ny forskrift 
om stønad til dekning av utgifter til un-
dersøkelse og behandling hos tannlege 
og tannpleier for sykdom er vedtatt med 
virkning fra 1. januar 2015. 

Etablering av Videreutdanningen i 
tannpleie og helsefremmende arbeid 
og de regionale odontologiske kompe-
tansesentrene har gitt tannpleierne nye 
utviklingsmuligheter. Det trengs både 
tannpleiere med forskerkompetanse og 

Carl Christian Blich redegjorde for sitt syn på 
dagens og morgendagens kompetansebehov i 
tannhelsetjenesten.

Innledning ved statssekretær Maria Jahrmann 
Bjerke fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Arrangements-
komiteen hadde 
lagt ned et stort 

arbeid for å kunne 
ønsker alle vel-

kommen til årets 
konferanse og 

jubileumsfeiring.
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FAGKONFERANSEN

tannpleiere som kan gå inn i ulike pro-
sjekter og veilede. 

Prøveordningen om å bygge opp 
tannpleierkompetanse i kommunen blir 
viktig, understreket statssekretæren. 
Tannpleierne bør være proaktive innen 
de helsefremmende og forebyggende tje-
nestene, og bidra med kontinuerlig tann-
helseopplæring ved sykehjem, boenheter 
m.v. og henvise til tannbehandling.

Departementet har invitert kommune-
ne til å søke om å komme med i ordnin-
gen, og fristen var 28. mai. 

Statssekretæren kom også inn på stor-
tingsmeldingen «Leve hele livet», hvor 
det å sikre eldres tann- og munnhelse 

blir en viktig utfordring. Forebyggende 
arbeid, blant annet gjennom hjemme-
besøk, blir en stor oppgave for tannplei-
erne. Stortingsmeldingen skal behandles 
i høst. Regjeringen har også nedsatt et 
utvalg som skal se på prioriteringene i 
helsevesenet, Blankholm-utvalget, og 
her har NTpF allerede kommet med flere 
spennende innspill. 

TANNPLEIERE MED PhD
Etter statssekretærens innlegg sto to 
tannpleiere på dagsordenen. Linda Stein, 
førsteamanuensis ved Universitetet i 
Tromsø, foreleste med tema «Hvorfor er 
samfunnsodontologi og samfunnsmedi-

sin viktig for tannhelsen?». Linda Stein 
tok doktorgrad i 2015 og skal fra høsten 
av være gjesteforsker ved University of 
Melbourne i Australia i ett år. Et spen-
nende og banebrytende forskningsopp-
drag for en tannpleier! Hun er spesielt 
opptatt av at det trengs mer målrettede 
tiltak, bedre planlegging og evaluering 
av de ulike prosjektene som igangsettes. 
Tannpleier som folkehelsekoordinator 
og tannpleier i sykehus blir svært viktig 
fremover. Se egen sak om innholdet i 
foredraget.

Linda Stein ble avløst av en annen 
tannpleier med PhD, førsteamanuensis 
Ferda Gülcan fra Universitetet i Bergen. 

En båt lastet med tannpleiere. Etter 
konferansens første dag ble det 
cruise på Oslofjorden i tropevarme.
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THE 8 STEPS OF THE GBT PROTOCOL

Kontakt oss om du har spørsmål.
W&H Nordic AB, Linda Kjølstadmyr mobil: 40053691, e-post: lk@whnordic.no 

MAKE ME SMILE.

KURS I PROFESJONELL TANNRENGJØRING -OPTIMALISER 

DIN BEHANDLING. 

Kurset er en grundig introduksjon til både AIRFLOW®,

PERIOFLOW® samt de nyeste Piezo-teknikker (ultralydscaling),

som gir både behandler og pasient den største trygghet, og som

samtidig sikrer et godt behandlingsresultat. På kurset får du selv utføre

de forskjellige behandlinger på ”fantomhoder”. 

Kurset holdes i Täby, nord for Stockholm, Tillverkarvägen 6.

Kursholder: Tannpleier Liselotte Rosshagen

Vil du vite mer om GBT og EMS sine behandlingsformer, 

ta kontakt med vår tannpleier og produktspesialist Linda.
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Hun tok doktorgrad i fjor, og foreleste 
om «Tannhelse i LAR». Hun gikk blant 
annet igjennom ulike rusmidler, bivirk-
ninger, orale helse og tannproblemer hos 
rusmiddelbrukere. Tannpleierne har en 
viktig rolle med å kartlegge tannstatus 
og møte rusmiddelavhengige der de er. 
Se egen sak.

STORE KAPASITETER
Konferansens videre program bestod av 
faglige innlegg ved tre store kapasiteter. 
Spesialtannpleier Lise Thorsen fra Hau-
keland Universitetssykehus foreleste om 
Tannhelseutfordringer hos kreftpasien-
ter. Lise Thorsen er godt kjent for lesere 
av Tannstikka gjennom flere fagartikler 
om emnet gjennom en årrekke. Det er en 
svak økning i antall krefttilfeller i hode/
halsregionen, påpekte hun. Det er viktig 
at vi ivaretar hele mennesket i slike sår-
bare situasjoner. 

Professor Janicke Liaaen Jensen 
fra Universitetet i Oslo foreleste om 
munntørrhet, et område som får stadig 
større oppmerksomhet med en aldrende 
befolkning.  Munntørrhet er en vanlig 
bivirkning ved en rekke medisiner og be-
handlinger, og får lett store konsekvenser 
for tann- og munnhelsen. Det er først og 
fremst kvinner over 55 år som rammes, 
blant annet av Sjøgrens syndrom. Ca. 
40 % er konstant tørr i munnen, og får 
dermed nedsatt livskvalitet og ev ernæ-
ringsproblemer. Liaaen Jensen anbefaler 
salivastimulerende tiltak, fluor, be-
handle karies og sår i munnslimhinnen 
og eventuell soppinfeksjon. Oppdatert 
anamnese og helseskjema er svært viktig. 
Tilslutt orienterte hun om den nyetablerte 
munntørrhetsklinikken ved UiO.

Førsteamanuensis Morten Enersen avslut-
tet denne sesjonen med en oppdatering om 
periodonti. Enersen holdt tidligere i vinter 
et svært populært kurs for tannpleierne i 
regi av NTpF, og nå fikk enda flere en viktig 
oppdatering. 

Etter lunsj satte universitetslektor, tann-
lege og tidligere president i Tannlegefore-
ningen Carl Christian Blich salen i spesielt 
god stemning da han redegjorde for sitt syn 
på dagens og morgendagens kompetanse-
behov i tannhelsetjenesten. Hans uvanlig 
klare oppfatning av tannpleieren som en 
viktig ressurs i tannhelsetjenesten, både i 
førstelinje og som henviser til behandling 
og gir råd og veiledning, ble naturlig nok 
meget godt mottatt. 

Etter den faglige delen var det sosialt sam-

vær med båttur på Oslofjorden i stekende 
tropevarme.

HISTORIE OG SÅRBARE GRUPPER
Dag to av konferansen, selve jubileumsda-
gen, ble innledet med et foredrag av NTpFs 
fagansvarlig Benthe Hansen og tannpleier 
Slavica Pejic Djurasovic om tannpleiernes 
og tannpleierutdanningens historie. Deret-
ter overtok professor Tiril Willumsen ved 
Det odontologiske fakultet, UiO podiet. 
Hun har også tidligere forelest på tannplei-

En lydhør forsamling fulgte konferansen.
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ernes fagkonferanse, og har alltid et sterkt 
budskap til tannpleierne. Hun hadde kalt 
sitt foredrag « Utenforskap i våre dager».
Hun kom inn på barn og voksne med 
medfødte lidelser, traumeutsatte pga. fami-
lievold, mobbing og overgrep samt personer 
med tannbehandlingsangst. 

Det er mange som føler skam ved å ha 
neglisjert sin tannhelse gjennom mange 
år og lever med kronisk stress og slitasje i 
kroppen pga. smerter. Dårlig tannhelse er 
ikke selvforskyldt; det er ofte noe underlig-

gende som har skjedd, sa Willumsen.  Det 
er viktig at vi som tannhelsepersonell når 
de som trenger mest hjelp med tilrettelagte 
tannhelsetiltak.   

Et sterkt budskap hadde også  tannpleier 
og nyslått PhD, Ingfrid Vaksdal Brattabø 
fra Tannhelsetjenestens kompetansesen-
ter Vest, som foreleste om «Avdekking av 
barnemishandling og andre former for 
omsorgssvikt, tannpleierens rolle». Se egen 
sak. 

I anledning 50 års-jubileet hadde NTpF 

invitert lederne for tannpleierforeningene 
i Sverige og Danmark til å komme med 
synspunkter på likheter og forskjeller i 
tannpleiefaget i de nordiske land. Yvonne 
Nyblom fra Sverige er dessuten også leder 
i den europeiske tannpleierforeningen, og 
kunne dermed sette faget i et internasjonalt 
perspektiv. Nyblom kunne fortelle at Sverige 
fikk sin første tannpleier med doktorgrad 
allerede i 1998, Birgitta Söder, som nå er en 
av flere tannpleiere som er blitt professor. 
Til nå har 36 tannpleiere disputert. Man 
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har også begynt å jobbe for å utvikle en 
spesialist-ordning for tannpleiere. Sverige 
har 3600 medlemmer i sin forening, og er 
altså tre ganger så stor som den norske. Ca. 
50 prosent av alle innledende undersøkelser 
utføres av tannpleiere. 

Da kan det virke som et paradoks at noen 
utdanninger er lagt ned de senere årene, 
påpekte Nyblom. Det er stort søknadstrykk 
på de eksisterende utdanningene, og det er 
stor etterspørsel etter tannpleiere i Sverige. 
Det fører til liten konkurranse om jobbene. 
Ca. 180 tannpleiere utdannes pr. år, mot 260 
tannleger.

ETTERSTREBER FELLES STANDARD
Når det gjelder det europeiske bildet, 
nevnte Yvonne Nyblom at det finnes 
tannpleiere i 25 land, hvorav tittelen 
er beskyttet i 17 av dem. Utdanning 

på kandidatnivå finnes i 13 land, og 
tannpleieren jobber selvstendig i 11 land. 
Et problem er at både utdanning og ram-
men for yrkesutøvelsen spriker en del. Et 
stort arbeid innen den europeiske foren-
ingen handler om å få en felles standard 
for utdanning, godkjenning, kvalitet, 
forskning og spesialisering. Først da vil 
man kunne få fri flyt av arbeidskraft 
mellom de ulike land, og studentutveks-
ling.

Elisabeth Gregersen leder den danske 
foreningen, som har eksistert i 44 år. 
Selve organisasjonen er annerledes – 
man kjemper på egen hånd for lønns- og 
arbeidsvilkår, noe som naturlig nok tar 
mye ressurser og energi. Danmark har 
ca. 2000 tannpleiere mot 4500 tannleger. 
Utdanningen er på bachelornivå. Det er 
ikke alltid enkelt å få jobb for tannplei-

erne i Danmark, og det har også vært 
uenighet om hvilke arbeidsoppgaver en 
tannpleier få ha. 

Siste punkt på fagkonferansen var en 
orientering om nasjonale retningslinjer 
for helse- og sosialfagutdanningene hvor 
tannpleie inngår, forkortet RHETOS, ved 
rådgiver Mia Andresen i Kunnskapsde-
partementet. Disse var grundig omtalt i 
forrige nummer av «Tannstikka». Leder 
for tannpleiernes prosjektgruppe er Gro 
Stenerud fra UiB. 

Innvevd i fagkonferansen var feiring av 
NTpFs første 50 år. Det skapte en festlig 
ramme med mye blomster og hilsninger, 
gaver, pynt og sosiale aktiviteter. Spon-
sor Oral B sørget for en gave som gikk 
direkte til alle deltakerne: Alle fikk hver 
sin elektriske tannbørste. En generøs 
gave som tannpleierne satte stor pris på!

Neste års fagkonferanse arrangeres i 
Tromsø tirsdag 28. og onsdag 29. mai. 
Det er dagene før Kristi himmelfartsdag, 
og byr dermed på anledning til langhelg 
i Nordens Paris for de som måtte ønske 
seg det. Arrangementskomiteens flotte 
presentasjon av neste års arrangement 
gjorde nok at flere lar seg friste!

Professor Janicke Liaaen Jensen holdt et engasjert innlegg om munntørrhet.

Spesialtannpleier Lise Thorsen foreleste om 
behandling av kreftpasienter.

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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Samfunnsodontologi omhandler 
blant annet hvordan tannsykdom kan 
forebygges og om å fremme livskvalitet. 
I tillegg omfatter faget blant annet 
helseøkonomi og planlegging av 
helsetjenester.

Stein snakket om ulike strategier for 
tilnærming. Man kan gå direkte på det  
enkelte individ, på et utvalg personer, eller 
på hele befolkningen. Eksempel på en 
strategi rettet mot et utvalg er prosjektet 
«Puss fra første tann», som er gjennomført 
i utvalgte området i Oslo de siste fire 
årene, og som ble avsluttet ganske nylig. 
Et eksempel på en strategi rettet mot hele 
befolkningen er bruk av fluortannkrem. 
På verdensbasis regner man med at 
pussing med fluortannkrem to ganger om 
dagen er det mest suksessfulle tiltaket på 
verdensbasis man har gjort for tannhelsen.

HVORFOR ER SAMFUNNSMEDISIN 
OG SAMFUNNSODONTOLOGI SÅ VIKTIG?

Førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, tannpleier Linda Stein, foreleste om  
viktigheten av samfunnsodontologi og samfunnsmedisin på årets fagkonferanse.  

Hun tok doktorgraden innenfor samme fagområde i 2015 med avhandlingen  
«Oral health literacy in adult dental patients. A clinical study.»

Hun nevnte også at bruk av 
fluortabletter var eksempel på en 
mindre vellykket strategi – det var de 
ressurssterke som tok dette middelet i 
bruk, ikke de som trengte det mest. 

Det er viktig å bruke ressursene der 
de gir best effekt. En fremtidig metode 
er «proportionate universalism», hvor 
man i stedet for å bruke ressursene på de 
med mest behov, skal fordele ressursere 
på alle, basert på risiko-proporsjon. 
Alle skal få forebygging, men mer de 
som trenger det mest. Dette kombinerer 
fordelen til de andre strategiene. 

En statistikk over tidsbruk i 
tannhelsetjenesten fra 2008 og videre 
gjør det klart at det er tannpleierne 
som står for nesten alt av utadrettet 
og oppsøkende virksomhet i 
tannhelsetjenesten. Men det er stor 

fylkesmessig variasjon. Mye er rettet mot 
kariesforebyggende arbeid blant unge 
og eldre. Linda Stein påpekte at det kan 
være behov for en mer målrettet innsats 
ut fra behov, og at behovene må defineres 
i forkant. 

I 2013 kom en rapport om 
folkehelsetiltak i den offentlige 
tannhelsetjenesten, skrevet av Line 
Schrøder Karlsen og Eva Rydgren Krona. 
Den viste at mange av prosjektene som 
er satt i gang rundt om i landet, bunner 
i en enkelt ildsjel engasjement for en 
gruppe. Det kan være liten utveksling av 
kunnskap om andre prosjekter og tiltak 
rundt om i landet. Dette er en svakhet.

Samfunnsodontologi er viktig fordi 
det ikke er tilstrekkelig å jobbe på 
individnivå. Man må jobbe med føringer 
fra høyere nivåer, tverrprofesjonelt 
og tverrsektorielt, med informasjon 
om utbredelse og omfang av sykdom 
i befolkningsgruppen. Det er en nær 
sammenheng mellom tannhelse og 
samfunnsforholdene folk lever under.

Linda Stein har stor tro på flere 
arbeidsplasser for tannpleiere på flere 
arenaer enn i dag. Tannpleiere er allerede 
inne på sykehus og sykehjem, og alt 
tyder på at det vil bli stadig større behov 
på disse områdene. I tillegg vil det bli 
mer behov for enda mer oppsøkende 
virksomhet. 

Tilslutt trakk Linda Stein fram 
betydningen av kompetanseheving, 
videreutdanning og forskning. 

Tannpleiere med doktorgrad, Ferda Gülcan (t.v.) og Linda Stein, hadde forelesninger på konferansens 
første dag.
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Hvilken rolle spiller tannhelsepersonell i 
arbeidet med å avdekke barnemishandling, 
overgrep og omsorgssvikt mot barn? Dette 
alvorlige emnet var temaet for forelesningen 
holdt av tannpleier og  PhD Ingfrid Vaksdal 
Brattabø på konferansens andre dag.

Det er mange utfordringer forbundet med å 
oppdage omsorgssvikt. Det er ofte overlap-
pende definisjoner, og mange barn opplever 
forskjellige typer omsorgssvikt. Omsorgs-
svikt øker faren for mentale og fysiske helse-
problemer, adferdsproblemer og mangelfull 
utdanning. Det er ogsp godt dokumentert at 
omsorgssvikt overføres mellom generasjoner, 
slik at personer som selv har vært utsatt for 
omsorgssvikt som barn, påfører sine barn det 
samme.

Brattabø la frem en del resultater for en 
omfattende studie utført i regi av TK-Vest. 
Hovedhensikten var å kartlegge i hvilket 
omfang tannhelsepersonellets meldings-
plikt faktisk fungerer, hva som gjør at man 
reagerer, og hvordan barnevernet følger opp 
bekymringsmeldingene. Den nettbaserte 
undersøkelsen fikk svar fra 80 prosent, et 
enormt bra resultat, og Brattabø takket alle 
deltakere. Det er tydelig at temaet engasjerer!

Til nå har studiet gikk grunnlag for fire 
vitenskapelige artikler. Noen nøkkelfakta fra 
studiet:

60 prosent av alt tannhelsepersonell har 
sendt en eller flere bekymringsmeldinger i 
løpet av karrieren. 32 prosent opplyste at de 
har latt være å sende bekymringsmeldinger i 
tilfeller hvor de har vurdert å gjøre det. Yngre 
personell har lettere for å sende melding 
enn eldre. Og tannhelsepersonell i de store 
kommunene (over 10.000 innbyggere) sender 
flere enn i de små kommunene. 

Hovedårsakene til bekymringsmeldinger er 
at a) barnet ikke møter til innkalling, b) grav 
karies, c) dårlig hygiene hos barnet. Ellers 
var blant annet samhandling med voksne, 
avvikende adferd og mistanke og fysisk eller 
seksuell mishandling blant grunnene.

Mange har etterlyst en videre informasjon 

omkring hva som skjer når en bekymrings-
melding er sendt. I 24 prosent av tilfellene 
ble det iverksatt tiltak fra barnevernets side. 
I 21 prosent av tilfellene ble saken henlagt. 
Hva som skjedde med de øvrige, kom ikke 
frem av spørreundersøkelsen. Det skal gis 
tilbakemelding i ettertid, men det fungerer 
ikke alltid i praksis.

Undersøkelsen viste også at tannpleiernes 
bekymringsmeldinger ofte ble etterfulgt 
av handling enn i de tilfellene tannlegene 
sendte bekymringsmelding. Brattabø hadde 
ingen forklaring på dette, men antydet at 
det kan noe å gjøre med måten man skriver 
meldingen på.

Konklusjonen blir at tannhelsepersonell 
sender bekymringsmelding i relativt høy 
grad, men at man også i mange tilfeller 
unnlater å sende meldinger. De er viktige 
bidragsytere når det gjelder å avdekke om-
sorgssvikt og overgrep.

Andelen bekymringsmeldinger som ikke 
fører til tiltak fra barnevernet, eller som det 
ikke sendes tilbakemeldinger på, viser at det 
er behov for å utvikle kunnskapen, sam-
handlingen og informasjonsutvekslingen.

Ingfrid Vaksdal Brattabø foreleste om omsorgs-
svikt og tannhelsepersonellets rolle for å oppd-
age dette.

AVDEKKING AV BARNEMISHANDLING 
OG OMSORGSSVIKT

TANNHELSE I LAR
Tannpleier og førsteamanuensis Ferda Gülcan 
ved Universitetet i Bergen (UiB) orienterte om 
en undersøkelse rettet mot brukere av LAR 
(legemiddelassistert rusbehandling) i Bergen. 
Hensikten med LAR er å gi rusmisbrukere et 
bedre liv, en mulighet for rehabilitering og en 
sjanse til å komme tilbake i jobb.

Ferda Gülcan påpekte at det er vanskelig å 
kartlegge oral helse hos rusmisbrukere. Mange 
møter ikke opp til avtalt undersøkelse, mange 
oppgir også skamfølelse og tannlegeskrekk 
som grunn for uteblivelse. Dårlig kosthold, 
hygiene og munntørrhet som en bivirkning 
av rusmidler er blant faktorene som virker 
negativt på rusmisbrukeres tann- og 
munnhelse.

Undersøkelsen i Bergen ble gjennomført 
i nært samarbeid med LAR-klinikkene 
i Bergen, og omfattet både spørreskjema 
og undersøkelse. 162 personer deltok. 78 
prosent rapporterte at de hadde ett eller flere 
problemer knyttet til oral helse og livskvalitet. 
For den totale befolkningen er tilsvarende 
tall 18 prosent. 59 prosent var misfornøyde 
med sin tannhelse, ti prosent var tannløse, 
mens 28 prosent hadde ti eller færre tenner. 
48 prosent oppgav å lide av munntørrhet. De 
aller fleste mente det var en sammenheng 
mellom rusmisbruk og dårlig tannhelse. 
Mange av de som deltok var villige til å fylle 
ut et spørreskjema, men ville ikke delta i den 
kliniske undersøkelsen. Det var også viktig 
at skjemaet ikke var for langt og omstendelig. 
Tannhelsetilbud til personer innenfor LAR 
er gratis, som også til dem innenfor statlige 
institusjoner og kommunal rusomsorg. 
Hovedmålene med studien gjaldt en gruppe 
under LAR i Bergen, med mål om at de kan 
få komme tilbake i jobb, fungere sosialt og ha 
fine tenner. - En av deltakerne i undersøkelsen 
sa: «Jeg hadde sånn tannverk i de siste to ukene 
at jeg ruset meg ekstra mye», fortalte Ferda 
Gülcan, og etterlyste mer bevisst satsing på 
tannpleiere i bemanningen på LAR-klinikkene. 
Det er viktig å møte rusmisbrukerne der de er, 
og gjøre tilgjengelig den hjelpen de har bruk for. 
Hun uttrykte også et håp om at flere tilsvarende 
prosjekter vil bli igangsatt i flere kommuner.
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Under fagkonferansen er det alltid lagt 
inn godt rom for å besøke utstillingen, og 
de aller fleste tannpleierne benyttet anled-
ningen. Mange gikk etter hvert og bar på 
poser med vareprøver og produkter. 

– Våre produkter passer jo godt inn 
i ett av temaene, nemlig munntørr-
het, og vi har hatt godt besøk og stor 
pågang, sa Gisle Bakken fra Pharmex, 
som markedsførte XyliMelts tabletter 
mot munntørrhet, et tema som Janicke 
Liaaen Jensen foreleste om på konferan-
sens første dag. Det er tredje året firmaet 
deltar på fagkonferansen.

- Folk har absolutt prøvesittet, konsta-
terte Mats Grøvold og Conny Johans-
son på standen til Support Design, som 

selger stoler som skal minimere slitasjen 
når man sitter og jobber med pasienter 
hele dagen. Også de var gjengangere på 
konferansen.

Ny utstiller var TAKO-senteret, Na-
sjonalt kompetansesenter for oral helse 
ved sjeldne diagnoser. Tannpleier Anna 
Helene Yttervoll kunne fortelle at deres 
hensikt med å være til stede, var å infor-
mere om senterets virksomhet og å treffe 
målgruppen. Og dessuten treffe kolleger.

- Hyggelig og interessant, og det 
er viktig å minne om at tilbudet vi 
representerer finnes, understreker hun. 
TAKO-senteret og deres virksomhet har 
tidligere vært presentert i «Tannstikka».

GODT BESØKT 
DENTALUTSTILLING
Tannpleierne er en attraktiv målgruppe for ulike forhandlere og  
interesseorganisasjoner. Det viser seg gjennom den store opp-
slutningen om dentalutstillingen. En lang rekke utstillere markeds-
fører sine produkter, deler ut vareprøver og knytter kontakter. 

Mats Grøvold markedsførte gode arbeidsstoler 
for tannpleiere og andre behandlere.

Viktig å minne om at vi finnes, sa representantene for TAKO-senteret. 
Solfrid Saltnes (t.v.) og Anna Helene Yttervoll.

- Munntørrhet er et aktuelt tema, konstaterte Gisle Bakken.

FAGKONFERANSEN
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Selve hovedmarkeringen var festmid-
dagen etter konferansens første dag. 
Det var oppfordret til bruk av bunad, og 
noen stilte tappert opp, til tross for histo-
riens varmeste mai-dag i Oslo gjennom 
tidene -  over 31 grader! Feststemning ble 
det, uansett. Kveldens konferansier Jarl 
Yngve Glent ledet forsamlingen – som 

talte 415 personer – gjennom mat, taler 
og underholdning på en utmerket måte.

Underholdningsinnslaget vakte stor-
mende jubel – Oslo Fagottkor består av 
homofile menn, som i tillegg til å være 
glitrende sangere og showartister, fleiper 
hemningsløst med egne og andres for-
dommer og tar stereotypene helt ut. Helt 
herlig, og tannpleierne hadde problemer 
med å slippe «fagottene» av scenen etter 
endt forestilling!

NTpF 1968 - 2018

Stilfull og varm 
Norsk Tannpleierforenings første 50 år ble behørig markert begge dager 

på Fornebu. Det var festmiddag, underholdning og hilsninger. Gavebordet 
ble etter hvert fylt opp av blomster og gaver.

jubileumsmarkering

MASTERGRAD?
Med god mat og høy stemning var det 
også tid for ettertanke til fine hilsnings-
taler, ikke minst fra dekan ved Det 
odontologiske fakultet i Oslo, Pål Bar-
kvold. Han mente tannpleierne ennå har 
en jobb å gjøre for å høyne den faglige 
identiteten, og oppfordret tannpleierne 
til å ta doktorgrad på tema med en klar 
forankring i tannpleiefaget. Han uttrykte 
også et håp om at det kan etableres en 

Gaver og blomster fylte etter hvert opp gavebordet.
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mastergrad i tannpleie ved UiO, men 
understreket at dette initiativet også må 
komme fra tannpleierne selv. 

Yvonne Nyblom, leder i Sveriges Tann-
hygienistforening, hilste også under fest-
middagen, og understreket av tannplei-
erne og NTpF ikke hadde kommet dit de 
var i dag kun med å være «snille piker»! 
– Vi er snille, men ikke bare, fastslo hun, 
og minnet om kampen for å komme dit 
man er i dag. Og man må være forberedt 
på å kjempe videre for å beholde det man 
har oppnådd. 

NTpF valgte også festkvelden til å hedre 
de to ferskeste PhD’ere blant tannplei-
erne, Ferda Gülcan og Ingfrid Vaksdal 
Brattabø. Bare førstnevnte kunne være til 
stede denne kvelden. Og jubelen steg også 
i salen da Eline Juel Bjørkevik ble vinner 
av Oral B-prisen som «Årets tannpleier». 

Etter en utmerket middag var det 
Fylkestannlege i Buskerud, Berit Binde, har fem 
tannpleiere i sin ledergruppe.

Tidligere leder Marit Kristensen mintes med 
glede da NTpF arrangerte det internasjonale 
symposiet i 1986. Log inn med din Linkedin profil. Alle aksepterte eksklusive 

klubbmedlemmer får en gratis velkomstgave*
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medlemsfordeler  
(kommer snart)

Profesjonelt nettverk 
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Torbjørn Wilhelmsen ledet som vanlig 
“utstillerkoret” under jubileumsmiddagen. 
Koret feiret ti år i år, og hadde en av sine 
beste opptredener.
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AKTUELT

mange som flyttet ut på terrassen utenfor 
festsalen for å nyte den lyse, varme som-
mernatten, og for å fortsette feiringen 
mer uformelt sammen med kolleger og 
kullkamerater.

HILSNINGSTALER
På andre dag a v konferansen var det satt 
av tid til at de som ønsket det, kunne få 
overbringe sine hilsener. Og gratulan-
tene sto i kø. Blant dem var de to første 
tannpleierne som tok doktorgrad (i 
2011), Kari Elisabeth Dahl, som også var 
leder i foreningen i en periode, og Anne 
Elisabeth Münster Halvari. De delte 
minner og fremtidsvyer med tannplei-
erne. 

To tidligere ledere hilste også. Marit 
Kristensen var leder da NTpF arrangerte 
det internasjonale symposiet i 1986, et 
arrangement som fikk stor betydning for 

Oslo Fagottkor vakte vill jubel blant tannpleierne.

Ferda Gülcan ble hedret av NTpF, her sammen med styremedlem Anne-Mai Nilssen.
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Dekan ved Det odontologiske fakultet i Oslo, Pål Barkvold, 
minnet tannpleiere på å høyne sin faglige identitet.

tannpleierne både nasjonalt og inter-
nasjonalt. Hun mintes med glede både 
arrangementet og ildsjelene som sto på 
for å få det gjennomført. 

Tove Bakken var leder fram til 2010, 
og hun påbegynte det viktige arbeidet 
med å sikre tannpleierne selvstendig 
refusjonsrett over Folketrygden. – Hardt 
arbeid og energi er ikke nok for å få 
gjennomført saker vi brenner for. Å søke 
samarbeid og bygge kontakter er like 
vesentlig, påpekte hun.

Berit Binde, fylkestannlege i Buske-
rud, understreket hvilken sentral rolle 
tannpleierne fyller i tannhelsetjenesten i 
Buskerud. Hun har fem tannpleiere i sin 
ledergruppe, og er stolt av dem. 

- Jeg ønsker meg tannpleiernes kloke 
hoder og varme hjerter inn i kommu-
nene, der hvor alle tennene bor, avsluttet 
hun muntert.

ULIKT STÅSTED, FELLES SAK
President i Den norske tannlegeforening, 
Camilla Hansen Steinum, brakte hilsen 
fra NTF. 

– Vi har ulik utdannelse og ulik kompe-
tanse, og utfyller hverandre. I Norge har 
vi en suksesshistorie innen forebygging 
i tannhelsen, og tannpleieren har vært 
en viktig faktor i denne. Tannpleierens 
fremtid er lys – i Norge har folk god 
tannhelse, og det er mulig å se for seg en 
fremtid hvor det er noe mer behov for 
tannpleiere og mindre behov for tannle-
ger. Det er viktig at vi opprettholder den 
høye kompetansen. Ellers hadde våre to 
organisasjoner et utmerket samarbeid 
for å forhindre at tannhelsetjenesten ble 
flyttet til kommunene. Vi er i det hele 
tatt ganske samstemte om mange store 
og viktige saker. Dialog og samarbeid er 
viktig, understreket Hansen Steinum.

Tannpleierforeningens gode samar-
beidspartner Norsk Tannvern hilste også, 
ved Bente Stuveseth. Hun er selv tannplei-
er, og bladet «Munnpleien», som hun er 
redaktør for, har vært et viktig markeds-
føringsorgan for yrkesgruppen med blant 
annet fokus på tannpleierens arbeid og 
forebyggende tiltak på tannhelsefeltet. 

Til slutt hilste Trond Ellefsen, andre 

nestleder i Delta, fra paraplyorganisasjo-
nen som NTpF tilhører. Også han trakk 
fram suksessrike samarbeidsprosjekter 
mellom NTpF og Delta, og understreket 
at den viktigste ressursen i fagforenings-
arbeid alltid vil være humankapitalen. 

Klare for festmiddag: Overtannpleier Eva Rydgren Krona og pro-
fessor Torill Tveito, som er fagansvarlig ved Videreutdanningen i 
tannpleie og helsefremmende arbeid. 

Nordiske foreningsledere samlet: Fra venstre Yvonne Nyblom, Hilde Aga, Elisabeth 
Gregersen.
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Det var absolutt ingen i salen som 
forundret sa «Hvem er det?» da Ellen 
Grøgaard i Oral-B leste opp navnet på 
årets vinner under fagkonferansen på 
Fornebu nylig. Tvert imot, applausen var 
varm og langvarig, og anerkjennende 
nikk og «Velfortjent!» var det man kunne 
se og høre fra publikum. For «alle» 
kjenner til arbeidet som har vært utført 
med barn og unge på sykehus, og senest 

47 år! Dagen etter utdelingen fikk 
«Tannstikka»s redaktør lurt henne 
unna til et stille hjørne for et intervju – 
hvordan har karrieren artet seg, hva er 
bra med å være tannpleier, og hvordan 
ser fremtiden ut?

Eline tar litt sats, men begynner 
med det alle viktigste: Stoltheten over 
tannpleierfaget.

–Tannpleieryrket var veldig viktig for 

ÅRETS TANNPLEIER:

ELINE JUEL BJØRKEVIK 
GJØR EN FORSKJELL

Årets tannpleier og vinner av Oral B-prisen heter Eline Juel Bjørkevik (47), et navn som svært 
mange innen tannhelsetjenesten både i Buskerud og nasjonalt vil nikke gjenkjennende til. For et 
brennende engasjement for faget, for folkehelsearbeid og ikke minst sårbare grupper, har gitt en 

spennende og variert karriere. Hun har vært synlig på mange ulike arenaer. 

Tekst og foto: Anne L. Buvik

ÅRETS TANNPLEIER

i fjor kunne man lese i «Tannstikka» om 
ISO-sertifiseringen som Eline har vært 
prosjektleder for. Dessuten har de aller 
fleste vært på en forelesning med eller 
lest en fagartikkel av Eline Juel Bjørkevik 
– en eller annen gang.

STOLT OVER FAGET
Sett på denne bakgrunn er det nesten 
forunderlig at hun ikke er eldre enn 

Eline Juel Bjørkevik 
mottar prisen som 

«Årets tannpleier» av 
Renate Nylund Derås 

(midten) og Ellen 
Grøgaard, som begge 
representerer Oral B.
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meg fra dag én. Jeg gleder meg fortsatt til 
hver eneste dag på jobb. Jeg får virkelig 
bruke utdannelsen min, alle deler av 
den, og jeg har hatt mange dyktige 
ledere og samarbeidspartene, sier hun 
entusiastisk.

Gode forbilder har hun hatt fra første 
stund:

– Jeg ble utdannet ved Tannpleier-
utdanningen i Oslo i 1992, det var det 
første kullet der Benthe Hansen var 
leder. Endelig hadde en tannpleier fått 
lederjobben! Senere fikk jeg også Benthe 
som leder da jeg jobbet som instruktør på 
Tannpleierutdanningen i Oslo fra 1998 
til 2005, forteller hun. I løpet av denne 
tiden ble studiet gjort treårig, og Eline 
fikk være med på å jobbe med den nye 
studieplanen.

Men starten på yrkespraksisen fikk hun 
i Nordland fylke.

– I Brønnøysund var jeg eneste 
tannpleier, jeg var mye ute i distriktene og 
fikk virkelig bruk for hele utdanningen 
min! Det var veldig utfordrende, jeg 
jobbet mye alene, men det var utrolig 
lærerikt. Senere jobbet jeg i Vestfold, og 
etter hvert i Buskerud. Og i syv år jobbet 
jeg på Tannpleierutdanningen i Oslo. 
Fortsatt underviser jeg en periode hvert 
år, det er veldig spennende å ha kontakt 
med studentene. Jeg hadde for øvrig en 
kort periode som ansatt ved en privat 
klinikk, men det passet ikke meg. Jeg 
setter stor pris på variasjonen i arbeidet 
i Den offentlige tannhelsetjenesten, 
understreker hun. Derfor var det den 
offentlige tannhelsetjenesten som 
fikk nyte godt av kompetansen og 
entusiasmen hennes, etter hvert på mange 
ulike områder.

KLINIKKLEDER
– I 1996 ble jeg tilsatt som klinikkleder 
ved Farmand tannklinikk i 
Tønsberg, etter oppmuntring fra min 
overordnede. Riktignok hadde jeg ikke 
personalansvaret, men styrte den daglige 
driften. Det var første gang en tannpleier 
fikk en slik jobb i dette fylket, og det 

skjedde ikke uten motstand. Men det var 
også en spennende erfaring, sier Eline, 
som kom tilbake til Buskerud etter tiden 
ved Tannpleierutdanningen.

Tannhelsetjenesten i Buskerud 
fylkeskommune har vist stor vilje til å 
satse på tannpleierne på mange ulike 
områder. Eva Rydgren Krona, selv 
«Årets tannpleier» i 2015, er leder for 
Avdeling for folkehelse og overtannpleier 
i Buskerud. Hun har vært til inspirasjon 
for mange tannpleiere, også Eline, 
som har henne som leder og viktig 
samarbeidspartner. 

En tannhelsetjeneste «på hugget» 
var også pådriver for et mye omtalt 
prosjekt ved sykehuset i Buskerud. 
Eline Juel Bjørkevik ble koordinator 
for et prosjekt som skulle sikre et 
bedre tannhelsetilbud for barn 
innlagt på sykehus, med kroniske eller 
akutte diagnoser. Prosjektet omfattet 
også habiliteringsavdelingen ved 
sykehuset. Opplæring og veiledning av 
helsepersonell og foresatte var og er en 
viktig oppgave, så dårlig tannhelse ikke 
blir en tilleggsbelastning for syke barn. I 
tillegg sørget prosjektet for innføring av 
henvisnings- og behandlingsrutiner. 

PASIENTER MED SPESIELLE BEHOV
Behovet viste seg å være stort, og etter 
at prosjektet var avsluttet, ble rutinene 
implementert på permanent basis. 
Sykehussamarbeidet er fortsatt Eline Juel 
Bjørkeviks «hjertebarn»: 

– Det er en annerledes måte å jobbe på, 
vi snakker om barn og ungdom i alderen 
0-18 år, og de har sjelden behov for 
tannbehandling, men for forebyggende 
innsats. Jeg er fast på habiliteringssenteret 
ti ganger i året, med undervisning 
for ulike grupper av pasienter og 
helsepersonell, og hver fjortende dag 
på sengeposten på sykehuset, hvor jeg 
møter pasienter og foresatte. Også andre 
områder innen sykehustannpleien og 
pasienter med spesielle behov har vært 
viktige for Eline Juel Bjørkevik. Ikke 
minst pasienter med diabetes.

– Jeg har jobbet mye med denne 
pasientgruppen helt siden 2000, 
og underviser på lærings- og 
mestringssenteret ved Vestre Viken 
helseforetak, og er fast på startkurs 
for pasienter som nylig har fått 
påvist diabetes 2. Jeg underviser også 
helsepersonell, og har flere ganger 
hatt innlegg på Diabetesforum for 
helsepersonell og forelest for 250 
sykepleiere, sier Bjørkevik, som også har 
skrevet flere fagartikler om diabetes og 
tannhelse.

– Det har vært spennende å få lov 
til å forelese om diabetes i store fora. 
Informasjon om diabetes er forresten 
viktig for alle grupper helsepersonell, 
også tannhelsepersonell. Diabetes 
er en stor folkesykdom som krever 
mye kunnskap for riktig behandling, 
understreker hun.

PROSJEKTLEDER FOR 
ISO-SERITIFISERING
I fjor ble Tannhelsetjenesten i Buskerud 
FKF, som den første i Norge, ISO-
sertifisert (se «Tannstikka» 3/2017). Det 
var en milepæl for tannhelsetjenesten, 
også her fikk Eline Juel Bjørkevik være 

ÅRETS TANNPLEIER

Eline Juel Bjørkevik brenner for tannpleier- 
profesjonen, og de mange muligheter den gir. 
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prosjektleder. Tannpleierne har i det hele 
tatt gjort seg sterkt bemerket i Buskerud. 
Under tannpleiernes fagkonferanse trakk 
fylkestannlege Berit Binde frem nettopp 
dette i sin hilsningstale i forbindelse 
med 50 års-jubileet: Hun har hele fem 
tannpleiere i sin ledergruppe. 

– Det er veldig spesielt og gledelig. I fjor 
ble jeg også oppnevnt som klinikkleder 
for Drammen Tannklinikk, nå også med 
personalansvar. Det er flott å få være 
med på å påvirke folkehelsearbeidet i en 
lederrolle, understreker Eline, som dog 
ikke vil gi fra seg kontakten med en av de 
aller svakeste gruppene: Barna på sykehus.

Buskerud har på mange måter vært 
et fyrtårn for tannhelsetjenesten, både 
når det gjelder ISO-sertifisering og å 
gi tannpleierne nye roller. Eline Juel 
Bjørkevik har en ambisjon om at alt 
det som er bra i Buskerud, skal kunne 
videreføres og utvikles i den nye stor-
regionen Viken.

– Vi må finne beste praksis på alle 
områder og implementere denne, sier hun, 
og ser ut til å være sulten også på denne 
utfordringen.

«TANNBARN»
Eline Juel Bjørkevik har vært med på 
Helsedirektoratets arbeid med TannBarn, 
en retningslinje for systematisk 
kvalitetsutvikling av tannhelsetjenester 
til barn og unge, som skal bidra til 
kunnskapsbasert praksis. Første del av 
retningslinjen legges frem i disse dager, 
del 2 er planlagt ferdig i juni 2019. 

– Vi har arbeidet med dette i flere år, 
også dette en spennende og utviklende 
oppgave, understreker hun. 

Eline Juel Bjørkevik er et godt eksempel 
på mangfoldigheten og mulighetene en 
tannpleier har. Hun er veldig optimistisk 
på vegne av yrkesgruppen:

– Nå kommer det nye årganger med 
unge, ambisiøse tannpleiere, både 
som yrkesutøvere og aktive i Norsk 
Tannpleierforening. Her er mange unge 
som virkelig ønsker å gjøre noe, de har 
ambisjoner både på egne og profesjonens 

vegne. Det er oppløftende for fremtiden. 
Jeg ser for meg at tannpleierne må 
enda mer ut av klinikken, ut for å 
møte ulike målgrupper, komme i 
dialog med samarbeidspartnere, 
ikke minst med helsepersonell. Det 
er der vi kan forebygge, ikke inne på 
behandlingsrommene. Da er det viktig å 
ha en ledelse som virkelig ser potensialet 
til tannpleierne. De må inn i ledergrupper 
også andre steder, sier hun bestemt.

TAKKNEMLIG OG YDMYK
Eline Juel Bjørkevik er blant dem som 
har gjort tannpleierprofesjonen synlig 
gjennom flere tiår. Likevel kom det som 
en stor overraskelse da hun ble ropt frem 
som «Årets tannpleier» og vinner av 
Oral B-prisen på fagkonferansen.

– Jeg hadde egentlig ikke tenkt å delta 
på konferansen i år, men ble invitert 
som gjest. Likevel var dette totalt 
overraskende, jeg kjente pulsen stige 
da jeg hørte juryens begrunnelse og 
skjønte at det faktisk handlet om meg, 
medgir Eline, som er takknemlig og 
ydmyk for å motta tannpleiernes største 
hedersbevisning. 

– Dette er noe jeg virkelig vil ta med 
meg videre. Det er fantastisk at noen 

•  Årets vinner har bred 
arbeidserfaring. Hun har deltatt i 
mange prosjekter som har vært av 
stor betydning for både pasienter og 
kollegaer.

•  Hun har skapt og innarbeidet 
henvisnings- og oppfølgingsrutiner 
for barn og unge med akutte og 
kroniske sykdommer.

•  Hun jobber aktivt med opplæring 
og veiledning for helsepersonell på 
sykehuset.

•  Hun har vært og er en ettertraktet 
foredragsholder i tema tannhelse 
og diabetes og har skrevet flere 
fagartikler om temaet.

•  Vinneren er en tannpleier med hjerte 
for pasienter, tannhelsetjenesten 
og for det helsefremmende og 
forebyggende arbeidet.

JURYENS BEGRUNNELSE:

Eline Juel Bjørkevik (t.v.) var prosjektleder for den historiske ISO-sertifiseringen av tannhelsetjen-
esten i Buskerud. Her sammen med overtannpleier Eva Rydgren Krona, fylkestannlege Berit Binde 
og revisjonsleder Inger-Marie Schytte Blix.  

setter pris på jobben man gjør og gir den 
anerkjennelse. Og jeg har hele tiden vært 
omgitt av gode kolleger og gode ledere 
som har hjulpet meg frem. Prisen gjør 
meg stolt og gir meg inspirasjon til å 
stå på videre. Jeg kjenner virkelig at det 
er tannpleier jeg er. Det å kunne løfte 
andre, gjøre en forskjell i andres liv, er en 
veldig sterk motivasjon, avslutter Eline 
Juel Bjørkevik.

ÅRETS TANNPLEIER
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JURYENS BEGRUNNELSE:

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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NTpFs LANDSMØTE 2018

Tekst og foto: Anne L. Buvik

Deltas 2. nestleder, Trond Ellefsen, hilste 
landsmøte ved åpningen. Han omtalte 
tannpleierne som en «skjult skatt», som 
må bedre frem i lyset. – Tannpleierne 
har mye å være stolte av. De har en lang 
historie og en lysende fremtid, fremholdt 
han.

Behandlingen av de siste fire års 

beretning gikk raskt unna, kun med 
enkelte redaksjonelle korrigeringer, og 
ble enstemmig bifalt. Regnskapet ble 
gjennomgått av Jostein Børnes fra Delta. 
NTpF har en meget god økonomi. - Gode 
overskudd de siste årene og en solid 
egenkapital vitner om en meget god drift 
og budsjettdisiplin, roste Børnes.

Det eneste innkomne forslaget var 
fremmet av hovedstyret, og omfattet to 
mindre endringer i vedtektene. Den ene 
endringen gikk ut på å velge tre varare-
presentanter til styret, etter som de siste 
års erfaringer har vist at det kan være 
behov for mer enn to vararepresentanter. 
Det andre forslaget gikk ut på å droppe 
valget av redaksjonskomité for «Tann-
stikka», da det har vært vanskelig å få 
en slik komite til å fungere. Avdelingene 
ble for øvrig oppfordret til å bidra med 
stoff. Vedtektsendringene ble enstemmig 
vedtatt.

Forslaget til prinsipprogrammet ble 
gjenstand for en livlig debatt. Hilde 
Aga roste avdelingene for å ha kommet 

NTpFs landsmøte 2018 ble avviklet dagen etter fagkonferan-
sen. Både forhandlinger og valg gikk greit unna, og det er i 
store trekk bred enighet om å fortsette på dagens kurs. Hilde 
Aga hadde sagt ja til gjenvalg, og ble valgt uten motkandidat. 
Hun kan dermed fatt på sin tredje fireårs-periode som leder.

TANNPLEIERFORENINGEN 
PÅ STØ KURS

Hilde Aga var glad for å bli gjenvalgt for leder 
for en ny fireårs-periode.

Linda Lüdmann (t.v.) trakk i mange tråder gjennom hele helgen, og Sølvi Hanssen er alltid god å ha for å holde orden 
på historie og kronologi.

Delegater fra Nordland: Jill 
Rakel Hjartøy og Isak Dahle.
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med mange gode innspill til prinsip-
programmet. En portal for å registrere 
etterutdanning og studiepoeng har vært 
planlagt lenge, og delegatene etterlyste 
fremdriften. Det jobbes med å finne en 
teknisk løsning som gjør at medlem-
mene kan gjøre denne registreringen 
selv, det er en forutsetning ut fra dagens 
bemanning i NTpF. 

Og selv om videreutdanning, kom-
petanseheving og forskning er viktige 
saker for foreningen, oppfordret avtrop-
pende leder i avdeling Oslo/Akershus, 
Amanda Dalila Sahnoun, til ikke å 
glemme den kliniske delen. Både hun og 
Svanhild Botnen fra Vestfold etterlyste 
en ressursgruppe for de som jobber 
privat, og som driver egne klinikker. 
De har mange utfordringer, og det er 
nødvendig å bygge opp kunnskap. Sty-
remedlem Anne-Mai Nilssen forsikret 
at arbeidet med en ressursgruppe var en 
viktig oppgave  som det sittende styret 
har prioritert,  og arbeidet skal fortsette.
Delegatene var også opptatte av å gjøre 

tannpleierne synlige. Mer «liv og røre» 
på hjemmesiden ble etterlyst, og man 
oppfordret også til bruk av FB-siden 
«Oss tannpleiere imellom». 

Prinsipprogram og budsjett ble vedtatt, 
og siste post på programmet var valg. 
Hilde Aga hadde sagt ja til en tredje 
periode som leder. Hun ble valgt første 
gang i 2010, ble gjenvalgt i Bergen i 2014, 
og ble valgt uten motkandidat også 
denne gangen.  Ny nestleder ble Line 

STYRET I NORSK TANNPLEIERFORENING 2018-2022

Leder Hilde Aga (gjenvalgt), Telemark (privat/offentlig)
Nestleder Line Kalland (ny), Hedmark, (offentlig sektor)
Styremedlem Anne-Mai Dogan Nilsen (gjenvalg), Akershus (privat sektor)
Styremedlem Lisa Brændø (ny), Oslo (offentlig sektor)
Styremedlem Kristiane Muren (ny), Møre og Romsdal (offentlig sektor)
1. vara Linda Kjølstadmyr (ny), Oslo/Akershus (privat sektor)
2.vara Mari Skeie Danielsen (ny), Rogaland (privat sektor)
3. vara Kristin Holtan Saga (tidligere styremedlem), Telemark (privat sektor)

Kalland, mens Anne-Mai Nilssen, Lisa 
Brændø og Kristiane Muren ble valgt til 
styremedlemmer ved akklamasjon. 

Det kom flere benkeforslag på vara-
medlemmer til styret. Etter tre skriftlige 
valg ble Linda Kjølstadmyr, Mari Skeie 
Danielsen og Kristin Holtan Saga valgt 
til varamedlemmer. Dermed var det nye 
styret for NTpF for de neste fire år på 
plass.

Avtroppende varamedlem Monica Håland viser frem grunnen til at hun nå går ut av styret i NTpF. Men 
det var mange som ønsket å ta hennes plass!
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På Samfunnsodontologisk forum ser ein på 
tannhelsetenesta i eit samfunnsperspektiv 
ved å fokusera på samanheng mellom fag 
og dagsaktuell politikk. Det gjer det faglege 
programmet ekstra interessant. 

Samfunnsmedisinar Hans Johan Brei-
dablikk med foredraget: Tannhelse-ein del 
av heilskapen såg på tannhelsa i eit «fugle-
perspektiv». Breidablikk meinte at tann-
helsetenesta må ha meir fokus på friskheit, 
og tenkja meir helsefremming. Vi har for 
lite helsefokus i helsetenesta når den sosiale 
ulikskapen berre aukar trass den høge dek-
ning av legar og tannlegar vi har i Norge.  
Behandling er ikkje alltid svaret. Plager er 
knytta til mange sider av livet,  og vi men-
neske må erkjenna det faktum at dei er ein 
del av livet. Samfunnsmedisinaren meinte 
at den medisinen som blir bydd, ikkje alltid 
passar pasienten  og det kan skapa frustra-
sjon både hos behandlar og pasient. 

«Hammaren» blir bruka i for stor grad 
med piller, sjukemelding og  uførheit. Resul-
tatet kan bli avtakande bærekraft i samfun-
net. Hans Johan Beidablikk kom også inn 
på at sosiale forhold påverkar genetikken, 
og stilte spørsmål:  Kva har størst påverknad 
for mennesket sin utvikling, er det arv eller 
miljø? Han understreka spørsmålet med å 
referera til Åsmund O. Vinje at «Stor ære 
det er for mannen av godtfolk vera fødd.» 
Tannhelsa må i større grad inn i folkehel-
searbeidet.  Det er viktig å få data om utvik-
linga av folkehelsa over tid, men utfordringa 
i dag er å samle data som kan nyttast. 

SNUR UTVIKLINGA
Folkehelsekoordinator i Oslo kommune , 
tannpleiar Grete T.  Brudeseth presenterte 

kvalitetssikringsprosjektet. Tannhelsetene-
sta ser på korleis ein kan snu kariesutvik-
linga i Oslo og  utjamne av  tannhelsefor-
skjellar hos barn og unge. Oslo kommune 
er ein av kommunane som har dårlegast 
tannhelse i landet. Møte med føresette og 
barn blir utført på helsestasjon på tre ulike 
aldersgrupper, og resultata skal evaluerast 
i 2019 når barna er fem år.  Resultatet blant 
treåringar visar ei positiv utvikling på 
10-12%.

Spesialist i samfunnsmedisin, Astrid Ny-
lenna, jobbar med folkehelsa i Helsedirek-
toratet, og starta foredraget med å definera 
folkehelsa som samfunnsretta tiltak for å 
nå større deler av folket.  Folkehelselova 
legg ansvar for innbyggjarane si helse i 
kommunen, og ikkje kunn helsetenesta i 
kommunen. Paradokset er at å gjera litt for 
mange, har større verknad enn at dei som 
er svært sjuke blir friske. Den offentlege 
tannhelsetenesta skal driva helsefremjande 
og førebyggjande arbeid, og jobbe mindre  
individretta, hevda Nylenda.  

Statsekretær Line M. Sandberg under-
streka viktigheita av betre tannpleie i den 
framtidige eldreomsorgen, og tok utgangs-
punkt i eldrereformen: Leve hele livet. 

FØREBYGGING BEST OG BILLIGAST
Professor Gunnhild Strand stilte spørs-
målet kva som er galt med den norske el-
dretannpleien? Svaret er: «Care not Cure», 
førebygging er best og billigast. Strand spør 
etter dokumentasjon på om munnstell er 
utført på pasienten eller ikkje, kven betaler 
for utstyr til munnstell, rutinar i opplæring 
av dei nytilsette med meir.  Eit viktig tiltak 
for å hindra forfall av tannsettet, er rask 

undersøking av alle pasientar som kjem på 
sjukeheimar eller  i heimebasert omsorg, og 
setja inn aktuelle tiltak. Bergen kommune 
kartlegg for tida om personar i pleie- og 
omsorgstenesta får det tannhelsetilbodet dei 
har rett til. 

Tema vart følgt opp dag 2 av Pasient 
og brukarombodet med fokus på: Kva 
ombudet kan bidra med for å sikra betre 
tannhelse til pleietrengjande. Det er ombod 
i alle fylka og ombodet si oppgåve er å bidra 
med informasjon om rettar og tilbod til 
folket. Ombodet stilte spørsmål om pasi-
entar forstår rekkevidda av å ikkje få utført 
tannbehandling og -pleie? Konsekvensane 
av ikkje-tannpuss kan vera alvorleg, og 
tvangsvedtak kan vera alternativ. Pasienten 
skal ha tenester utifrå behov og ikkje etter 
ressursar. Er ikkje pasienten nøgd med 
tenester tannlegen eller tannpleiaren gir 
tilbod om, er det viktig å informera pasien-
ten om rettar til klage. Pasienten kan også 
bli den som løftar saker om tenesta overfor 
myndigheiter som gjev bevillingar. 

Svikt og svik, kvifor maktar vi ikkje å 
hindra alvorleg vald mot barn? Professor 
Geir Sverre Braut sat i arbeidsgruppa for 
NOU 2017:12, og presenterte tankar i et-
tertid når utvalet hadde avslutta sitt arbeid.  
Helse- og omsorgsdepartementet ser behov 
for forbetring i dette særs viktige området, 
og ønsker at utval skulle gå  gjennom en-
keltsaker. Slik kunnskap kan vera kjelde til 
endra praksis. Utval skulle også gå gjennom 
kunnskapsgrunnlaget, og sjå kvar tenesta 
svikta. Det var mange viktige punkt Braut 
gjekk gjennom. Vi må bli flinkare til å lytta 
til og ta samtale med barna, var Braut sitt 
klare råd. 

Dagane vart avslutta med luftig blikk 
over bygdene Loen og Olden med tur med 
Skylift 1100 m over havet, og tonar til Olav 
Stedje.

Takk til tannhelsetenesta i vest for opplev-
ings rike fagdagar omgitt av vestlandsnatur 
og vestlandsver på sitt beste!

Referat ved Hilde Aga

SAMFUNNSODONTOLOGISK FORUM 2018
Vertskap for Samfunnsodontologisk forum 2018 var tann-
helsetenesta i Sogn og Fjordane. Eit godt fagleg program i 
fantastiske omgivnader,  og eit godt val av antal forum-dagar 
som no er redusert til to. Det gjer det enklare for deltakarar å 
kome og for arbeidsgjevar å gje fri for deltaking. 
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STYRKER MUNNENS NATURLIGE FORSVAR 
Munnen er fantastisk. Den har et eget, naturlig 
system av enzymer og proteiner som beskytter mot 

karies og tannkjøttproblemer. Zendium støtter 
bestanddeler i spyttet og styrker munnens 

naturlige forsvar.

MED ENZYMER OG PROTEINER
Zendium inneholder de samme enzymer 
og proteiner som munnen bruker til å 
bekjempe bakterier. Zendium bidrar til et 
balansert mikrobiom.* 

UTEN SLS (SODIUM LAURYL SULPHATE)

Zendium inneholder ikke SLS som er 
et skummingsmiddel som er kjent for 
å virke lokalirriterende og som endrer 
smaksoppfattelsen. Den lavtskummende 
konsistens gjør Zendium velegnet for 
selv de mest følsomme munner. 

MILD OG EFFEKTIV
Zendium bidrar til rene tannoverflater. 

Hver gang du pusser tennene med 
Zendium får du ekstra styrke** 

til å bekjempe årsakene til karies, 
tannkjøttproblemer og sensitivitet.  

TIL Å STOLE PÅ
   Zendium er #1 tannkrem som norske   

tannleger stoler på.*** 

5 GRUNNER TIL Å 
ANBEFALE ZENDIUM  
TIL DINE PASIENTER:

* Refererer til bakterier som er knyttet til sunt tannkjøtt og som ble merkbart 
endret i en klinisk studie over 14 uker med 102 forsøkspersoner.
**Øker spyttets beskyttende effektivitet mot bakterier vs en standard fluortannpasta.
***Undersøkelse utført blant 604 tannleger i Skandinavia 2017, Ipsos 

** Based on a survey completed in 2017

3

      

      

161752 Unilever Zendium NO - Annonce 216 x266.indd   1 29/05/2018   14.47
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Nye tall fra Norske Spisefakta 2018 viser 
at om lag 216 000 personer handler 
pølser på farten minst hver andre uke, og 
snaut 130 000 handler bagetter, sand-
wich og matpakker minst en gang i uka.  
Over en halv million nordmenn handler 
pølser, hamburger og liknende på farten 
minst en gang i måneden. En av fem - el-
ler ca 820.000 personer - handler baget-
ter, sandwich og matpakker minst en 
gang i måneden i bensinstasjon og kiosk.

- Alle bør kunne ta sunne mat- og 
drikkevalg på farten, men de som ofte 
benytter slike tilbud har et spesielt behov 
for lett tilgang til sunne, fristende mål-
tider og vann. Dette er også noe vi vet 
mange forbrukere ønsker seg, sier Linda 
Granlund, divisjonsdirektør i Helsedi-
rektoratet. 

SUNT MÅ VÆRE TILGJENGELIG
God og sunn hverdagskost kan forebygge 
sykdom, og måltider spist utenfor hjem-
met er en del av kostholdet vårt. Bensin-
stasjon og kiosk har blitt en viktig del 
av måltidsmarkedet, og for mange med 
mobile arbeidsplasser, som blant annet 
yrkessjåfører og håndverkere er disse 
stedene i praksis jobbkantine. Ferdig til-
beredte måltider kan inneholde mye fett, 

salt, sukker og energi selv om tilbudet av 
sunnere varianter er økende.

- Folk er opptatt av sunn mat på ben-
sinstasjoner og kiosker. Så dette er en 
vinn-vinn situasjon, både for befolknin-
gen som får sunnere mat og bensinsta-
sjoner og kiosker som får mer fornøyde 
kunder, sier Eldre- og folkehelseminister 
Åse Michaelsen.

- Det er flott at mange salgssteder tilbyr 
gode alternativer som grove baguetter/
sandwich, salater, fisk/sjømat og frukt 
og grønt. Det betaler seg i forhold til 
trivsel, helse og innsats. Vi håper flere 
markedsfører tilbudene godt, og gjerne 
tilbyr både vanlige og små porsjoner, sier 
Granlund.

SERVERINGSBRANSJEN MED I INTEN-
SJONSAVTALE 
Myndigheter, matvarebransje og bran-
sjeorganisasjoner jobber sammen for å 
øke forbruket av grønnsaker, frukt/bær, 
grove kornprodukter og fisk og sjømat 
((#MerAV) og redusere befolkningens 
inntak av sukker, salt og mettet fett. Fra 
før er helsemyndighetene, næringsorga-
nisasjoner, mat- og drikkeprodusenter 
og dagligvarehandelen tilsluttet avtalen.

- Det er utrolig positivt at også serve-

ringsbransjen slutter seg formelt til dette 
samarbeidet, sier Linda Granlund. Vi vet 
at samarbeid er helt nødvendig for å nå 
folkehelsemålene, sier Michaelsen.

For å bistå i arbeidet har helsemyndig-
hetene blant annet laget verktøy for å 
tilby sunn mat på farten.

STORT HELSEPOTENSIAL I MAT PÅ FARTEN 
Over en halv million nordmenn handler pølser, hamburger 
og lignende på farten minst en gang i måneden. Nå blir også 
serveringsbransjen med i samarbeidet for sunn mat mellom 
næringslivet og myndighetene. 

SMÅ GREP FOR SUNNERE 
VALG PÅ FARTEN

Bra mat, rikelig med vann, aktive 
pauser og hvile når du trenger det, er 
små grep for å ha det bedre på veien. 

Her er noen tips: 
•  Måltider med mer fullkorn, fisk, grønt, 

frukt og bær gir deg bra drivstoff. Har 
du sett at mange utsalgssteder nå 
tilbyr dette?

•  Grove baguetter/sandwich/wraps med 
pålegg er lettvint å spise 

•  Vann er den beste drikken når du er 
tørst, bør tilbys til all mat og er enkelt 
å ha med seg

•  Spør etter sunnere alternativ når du 
handler mat på farten

•  Vil du selv bestemme når og hva du skal 
spise; ta med niste som grov brødmat, 
salat, fiskekaker, frukt/grønt, bær, salat 
i boks eller annet sunt og godt.

•  Er du trøtt eller sliten når du kjører?  – 
stopp og gå/løp rundt bilen.

•  Og når du likevel stopper: strekk på 
beina og gi kroppen et avbrekk fra 
sittingen. Gå gjerne en kjapp tur i fem 
minutter. Med nok hvile og søvn er du 
en bedre sjåfør.



 33

SOFT-PICKS®

ADVANCED

SOFT-PICKS®

ADVANCED

NYHET!
Nå i 3 størrelser!

AVANSERT rengjøring 
mellom ALLE tennene!

 Sunstar | Tel 909 84154 | info@se.sunstar.com | SunstarGUM.no

SMALL MEDIUM LARGE

Spør etter 
den på ditt 

APOTEK!

Tannstikka GUM Soft-Picks Advanced JAN 2018.indd   1 2018-04-04   15:07



34

8 spørsmål om din tannpleierhverdag
Sima Javanmardi
Tannpleier ved Homansbyen Tannklinikk, Oslo

1   Fortell kort om deg selv om din bak-
grunn som tannpleier.
Jeg er 38 år og bor i Oslo, opprinnelig kom-
mer fra Shiraz/Iran. Jeg kom til Stavanger i 
2001, og satset hardt på å lære språket raskt 
og bli integrert i det norske samfunnet. Etter 
ett år på norskkurs tok jeg fag på videregå-
ende i Oslo og søkte tannpleierutdanningen i 
2005 og ble ferdig tannpleier i 2008 ved UiO. 
Jeg elsker jobben min! Det er et selvstendig 
yrke, og kontakten med pasientene setter 
jeg stor pris på. Jeg har jobbet som tann-
pleier siden 2008 hos Tannlegene Gerner 
og trives veldig godt. Vi har et flott fag og 
arbeidsmiljø. Etter hvert ble jeg inspirert til 
å lære mer om hele kroppen og begynte på 
medisinstudiet i 2014 ved siden av å jobbe 
som tannpleier. Jeg kan tilpasse jobben til 
studiene og håper å være ferdig lege i 2020. 
Da er planen å kombinere mine to utdannin-
ger, da munnen er en viktig del av kroppen 
og jeg vil jobbe for å sette fokus på dette.

1   Hvordan er fagmiljøet for tannpleierne i 
din landsdel og i ditt nærmiljø?
Jeg har arbeidet både offentlig og privat i 
Osloområdet og synes fagmiljøet fungerer 
bra, generelt finnes det et aktivt miljø i Oslo 
med mange gode tilbud. Jeg er så heldig å få 
samarbeide med høykompetente tannleger 
og flere spesialister som bidrar til å øke 
min kompetanse og gir meg mulighet til å 
konsultere forskjellige kasuser. Så selv om 
jeg er eneste tannpleier ved klinikken, blir 
jeg sett og verdsatt. Tidligere var jeg også 
aktiv i min lokal Tannpleierforening i Oslo, 
men etter at jeg begynte på medisinerstudi-
ene har jeg dessverre ikke hatt tid til å være 
aktiv der. 

1   Hvilket kompetansebehov ser du for 
deg at tannpleieren trenger i fremtiden?
Norge har redusert forekomst av karies, 
men en sterk økning i antall eldre. Mye 

bruk av medikamenter gir bivirkninger, 
ikke minst i form av munntørrhet, som 
er et stort problem. De kan også gi andre 
bivirkninger som infeksjoner i munn-
hulen. Osteoporose hos eldre er svært 
utbredt i Skandinavia. Mange eldre blir 
derfor behandlet med nyere medikamenter 
som bisfosfonater og disse kan gi farlige 
komplikasjoner som kjevenekrose ved 
ekstraksjoner eller depurasjoner. Vi som 
tannpleiere må skaffe oss god kompetanse 
omkring medisiner og deres bivirkninger 
og normalanatomien i munnhulen. Disse er 
viktige fag områder, da vi treffer pasientene 
mer regelmessig enn tannlegene og må 
være oppmerksomme på tidlige tegn på 
kreft i munnhulen. Et tverrfaglig samarbeid 
i helsetjenesten og tannhelsetjenesten er 
viktige fagområder fremover. 

1   Hva er viktig i veiledningssituasjoner 
med pasienten?
Helsefremmende perspektiver må ligge til 
grunn for kommunikasjonen. Jeg bruker 
motiverende intervju, selvbestemmelsesteo-
rien/empowerment. Det er viktig at man 
gir slipp på sin rolle som ekspert. Dette har 
jeg lært av Anne Halvari. Jeg har også lært 
av henne at man ikke skal gi opp, men fort-
sette å engasjere seg i pasienten. Og jeg har 
hatt mange fine opplevelser, og har blant 
annet opplevd at flere av pasientene har 
sluttet å røyke. Jeg har også engasjert meg i 
en pasient med Parkinson som trengte hjelp 
til å søke om hjemmetjeneste, og har fått 
det. Så det er viktig å stå på!

1   Hvilke roller/samarbeidssituasjoner bør 
tannpleieren gå inn i fremover?
Tannpleieren er en sentral ressurs og 
samarbeidspartner i det helsefremmende 
og forebyggende arbeidet. Pasientens behov 
må settes i sentrum. Allmennlegen har 
en viktig rolle i primærhelsetjenesten, og 

tannpleieren må ha det samme i tannhel-
setjenesten når det gjelder forebyggende og 
helsefremmende arbeid. Det er viktig med 
et nært og godt samarbeid med tannlegene. 
Vi skal ikke tenke på oss som to isolerte 
grupper, men som medlemmer av samme 
team. Samarbeid gir økt kunnskap.

1   Er samarbeidet mellom ulike grupper i 
helsetjenesten godt nok, og hva kan even-
tuelt forbedres?
Det er alltid noe som kan forbedres. Vi 
må få mer innsikt i dagens regelverk og 
rammer og ha et nært samarbeid mellom 
helsetjenesten og skoler, barnehager, eldre-
institusjoner og sykehus. Ikke minst det 
siste – sykehustannpleie er svært sentralt. 

1   Hva bør endres/forbedres i tannhelse-
tjenesten spesifikt?
Jeg har også jobbet litt i det offentlige, i 
tillegg til å jobbe privat. Den offentlige 
tannhelsetjenesten fungerer veldig bra. 
Som tannpleier er det viktig å være stolt av 
faget og av yrkesgruppen, og være ambisiøs 
på egne vegne. Det er viktig å skaffe seg 
best mulig kompetanse og hele tiden være 
oppdatert.

1   Hva bør tannpleieren gjøre for å spre in-
formasjon og kunnskap om yrkesgruppen?
Først og fremst: Gi pasientene god, respekt-
full behandling, uten fordommer. Føler 
pasienten seg vel ivaretatt, er det den aller 
beste markedsføring for yrkesgruppen. 
Videre må vi være stolte, formidle at vi har 
god kunnskap og kompetanse, og at vi er 
oppdaterte på forskning.  I tillegg skal vi 
ikke legge skjul på at det er et veldig spen-
nende og trivelig yrke!
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• Effektivt blekemiddel for tenner til hjemmebruk, med 6% H
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• Komfortabelt, klar til bruk rett fra forpakningen

• UltraFit
TM

 tray passer perfekt og tilpasser seg pasientens  
   individuelle smil – en avslappet blekeopplevelse

For ytterliger informasjon av Opalescence tannbleknings                                      
produkter besøk www.opalescence.com/no.

ULTRADENT. COM / EU

Opalescence kan fås hos LIC Scadenta, Jacobsen Dental,  
Norsk Orthoform Depot, Plandent og Dental Direct.

Før UltraFit
TM

 
tray brukes
i munnen

UltraFit
TM
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etter bare 
10 minutter 
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Ultradent Products Nordics

Tannstikka_03-2018_Opalescence Go.indd   1 25.05.2018   14:53:48


