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• HOD gir i april 2011 Helsedirektoratet i oppdrag å utforme 
forsøksordningen

• Stortingsmelding nr. 35 (2006-2007) «Framtidens tannhelsetjenester»

• Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) «Samhandlingsreformen»

• Forsøksperiode 2012-2021 - Fem forsøkssykehus:

• St. Olavs Hospital (Trondheim)

• Universitetssykehuset Nord-Norge (Tromsø)

• Oslo Universitetssykehus (fra 2014)

• Lovisenberg diakonale sykehus (fra 2014)

• Haukeland Universitetssykehus (fra 2015)

• Ekstern evaluering i 2019 

«Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i 

tverrfaglig miljø ved sykehus»



Formål:

«Skaffe mer kunnskap om behovet 
for oral helsehjelp til pasienter 

innlagt på sykehus og bidra til et 
forsvarlig helsetilbud i 

spesialisthelsetjenesten som 
inkluderer oral helse»



• Oral helse påvirkes eller påvirker en generell alvorlig sykdom.

• Personer med behov for orale helsetjenester i sammenheng med annen behandling 
på sykehus, som har behov for narkose eller behøver innleggelse.

• Behov for tverrfaglig orale helsetjenester på grunn av medfødt eller tidlig ervervet 
lidelse, alvorlig traume og liknende

• Barn med langvarig, alvorlig sykdom eller funksjonshemming som har tilbud om 
behandling eller oppfølging i barneavdeling eller habilitering

• Voksne med tilbud ved sykehusets habiliteringstjeneste

• Pasienter med langvarig psykisk sykdom som behandles ved sykehuset

• Voksne med kreft

• Andre kronisk syke

Hvilke pasientgrupper har behov for orale helsetjenester i sykehus?



• Lov om spesialisthelsetjeneste påpeker at sykehusets oppgaver er
• Pasientbehandling

• Utdanning av helsepersonell

• Opplæring av pasienter og pårørende 

• Forskning

• Strategier for kunnskap- og erfaringsoppbygging
• Informasjon til fagmiljøer og opplæring av aktuelle fagpersoner

• Kartlegging, utredning og behandling av henviste pasienter

• Grundig kartlegging, undersøkelse og behandling av selekterte pasientgrupper ved sykehuset

Kunnskapsoppbygging



Personalressurser per 28.05.19

Tannlege 130%

Oralkirurg 40% (+40%)

Pedodontist 20%

Tannpleier 180%

Helsesekretær 100%



Behandlingsrom



Mobilt utstyr



• Kreft
Infeksjonssanering før behandling

Oppfølging under behandling

Rekonstruksjon etter behandling

• Organtransplantasjon
Infeksjonssanering

• Hjerte
Sanering før klaffeoperasjon

Endokarditt

• Geriatri
Underernæring pga. dårlig tannstatus

Palliativ behandling

• Nevrologi
Slagpasienter, nedsatt motorikk

Smerteutredning

Pasientgrupper:

Psykiatri
Akuttbehandling

ØNH
Differensialdiagnostikk
Skinnebehandling av søvnapné
Traumer

Infeksjon/hematologi
Ukjent fokus
Infeksjonssanering
Blødere

Barn
Oppfølging av langtidsinnlagte
Kreft
Medfødte misdannelser

Hud
Slimhinnelidelser/allergi



• Opplæring av sykepleiere/ helsepersonell hjerte- og lungeavd, kreft- og ØNH/ nevrokir.

• Lærings og mestringskurs ØNH-kreft pasienter og pårørende hver 6.mnd

• Norsk forening for hode-halskreft

• Opplæring og hospitering tannlege- og tannpleierstudenter

• Lindring i Nord, kreftomsorg

• Munnhelsedag med fokus på hode-halskreft pasienten, Tannbygget

• Forskningsprosjekt søvnapne , datainnsamling

• Screening på ulike avdelinger for behovskartlegging

Informasjon og forskning



Tilbakeblikk og refleksjoner

• Vi har bygd opp en avdeling som er integrert i sykehuset

• Avdelinger på sykehuset vet om sykehusprosjektet og 
benytter oss

• Bedre oralt helsetilbud for inneliggende pasienter

• Blitt kjent utenfor sykehuset at vi finnes, samarbeid med 
offentlig og privat tannhelsetjeneste

• Samarbeid med de andre prosjektsykehusene, Åsgård, 
TkNN

• Opplæring av både odontologisk og ikke odontologisk 
helsepersonell

• Vi har lært mye 

• Ting Tar Tid!



Tannpleiers oppgave
på sykehus

• Pasientbehandling egne pasienter

• Pasientbehandling sammen med 
tannleger og oralkirurger

• Tverrfaglig samarbeid med andre
yrkesgrupper

• Administrasjon

• Undervisning og opplæring



Mål for behandling
• Pleie og lindring

• Helsebiblioteket , fagprosedyrer;

«Munnstell til voksne pasienter»

• Gjøre pasienten i stand til å ivareta egen
munnhelse

• Individuelt tilpasset informasjon

• Instruksjon produkter ut fra behov og
mestringsevne

• Fremskaffe produkter og hjelpemidler
for å muliggjøre munnstell

• Motivasjon

• Opplæring hjelpepersonell, pårørende

• Kontakt med hjemmetannklinikk, skriv
for refusjon hos HELFO

• Lærings- og mestringskurs, munn- og
halskreftforeningen



Insidens per 100.000
Kilde: Kreftregisteret



Kreftbehandling
Tannhelsepersonellets rolle

• Screening og tidlig diagnostikk

• Oral cancer har økende insidens og lav 
overlevelse

• Tidlig diagnose viktig for prognosen

• Tannhelsepersonell ser store deler av 
befolkningen jevnlig, og er eksperter på 
munnhulen



Kreftbehandling
Tannhelsepersonellets rolle

• Før kreftbehandling

– Infeksjonssanering av 
munnhulen

– Pasientinformasjon

– Planlegging av rekonstruksjon



Kreftbehandling
Tannhelsepersonellets rolle

• Etter kreftbehandling

• Rekonstruksjon

• Infeksjonsforebygging

• Se etter tilbakefall av kreftsykdom



Farlig/ufarlig?
…eller når skal vi trykke på den 

store, røde knappen?



Hva skal dere se etter?

• Normal

• Sår som tilheler innen 14 dager

• Homogene leukoplakier uten 
forandring (NB! Kliniske bilder)

• Fluktuasjon ved palpasjon

• Kommer og går

• Unormal

• Manglende tilheling

• Inhomogenitet

• Hardhet ved palpasjon

• Uforandret eller vokser



Ved usikkerhet…

Biopsi



Takk for 
oppmerksomheten! oyvind.skjeldal@unn.no

renate.harriet.andreassen@unn.no


