
Høyringssvar frå Norsk Tannpleierforening på høyringsutkast: 
Tannhelsetjenester til barn og unge 0 -20 år. Del 2 
 

Kpt 1: Barn og unge med psykiske eller somatiske helseutfordringer, 
habilitering- eller rehabiliteringsbehov. 
 
Anbefaling 1: Tidlig identifisering og utarbeidelse av behandlingsplan for barn og unge 
med psykiske eller somatiske helseutfordringer, habilitering- eller rehabiliteringsbehov 
 

Det er viktig at veiledaren understrekar samarbeid ved utarbeiding  av individuell behandlings- og 

oppfølgjingsplan på tannklinikken. NTpF foreslår at der står tannlege og tannpleiar bør utarbeide 

behandlings- og oppfølgingsplan. Samtidig må ein sikra at ansvar er plassert i den kommunale 

helsetenesta for konsultering av tannpleier/tannlege ved utarbeiding av individuell plan i kommunen. 

Begrunnelse: for å sikra tannbehandlingsplan for oppfølging for å sikra pasienten si orale helse,  og at 

pas si oral helse blir fulgt opp av pleiepersonell i kommunen 

Praktisk – slik kan anbefalingen følges 
Overordna ansvar ligg hos dagleg leiar/fylkestannlege og klinikksjef. 
Det må sikrast at tannlege og tannpleiar er kvalitetssikra på test NOT-S 
Viktig at helsefremmande og førebyggjande(hefo)står er øvst i prioriteringsrekkefølgja 
Begrunnelse 
Øverste leiing blir ansvarleggjort 

Rekkefølgje signaliserar prioritet 

 
Anbefaling 2: Effektive og tilpassede helsefremmende og forebyggende tjenester til barn 
og unge med psykiske eller somatiske helseutfordringer, habilitering- eller 
rehabiliteringsbehov 
Det må inn i oppfølgingsplan på tannklinikk og i individuell plan i kommune. Viktig at hefo 
blir prioritert for å unngå eller redusera behov for tannbehandling i forhold til dei ulike 
helseutfordringar nedsetjing av funksjon kan gi.  
 
Praktisk - slik kan anbefalingen følges 
Tannpleiar bør delta på samhandlingsmøte i kommunen ved behov.  
Begrunnelse 
Viktig med førebygging for å redusera/unngå behov for behandling. Deltaking i 
samhandlingsmøta, vil redusera antal møter for foresatte.  
 
 
Anbefaling 3: Tilrettelagte tannhelsetjenester av kompetent personell og høy prioritering 
av barn og unge med psykiske eller somatiske helseutfordringer, habilitering- eller 
rehabiliteringsbehov 
Viktig med kompetanseheving av tannhelsepersonell for å ha kunnskap om målgruppene, og 
kunnskap også om sjeldne sjukdomar. NTpF stiller spørsmål om forholdstal mellom spesialist 
og barn. 1 : 50 000, synes meir reelt.  
Praktisk - slik kan anbefalingen følges 



Osenteret og pedodontist i fylket er viktig veiledning -og opplæringsinstanse overfor 
tannpleiarar og tannlegar. Forslaget til etablering av spesialteam for aktuell pasient, er bra 
og bør kunna gi betre ressursutnytting. 
Kunnskap om ulike sjukdomar er forutsetnad for å yta god hjelp og behandling 
 

 

Kapittel 2: Barn og unge med tannbehandlingsangst (odontofobi) 

Kapittelet som helhet 

 
 

Anbefaling 1: Tannhelsepersonell skal tilstrebe å forebygge tannbehandlingsangst hos barn 
og unge 

Viktig at barn med tannbehandlingsangst får profesjonelt tilbod for å redusera moglegheita 

eller unngå odontofobi som voksen.  I tilfelle der foresatte har tannbehandlingsangst, må 

behov for oppfølging av foresatte bli vurdert. Under pkt Hvordan møte barnet på 

tannklinikken, forseslår NTpF at der står f.eks. Møt alle småbarn i døra og gå ned på kne til 

deira høgde, og erstatt «-et lite klapp» med klapp på skulderen. 

 
Anbefaling 2: Tannlege eller tannpleier skal benytte det minst inngripende tiltaket når 
barn eller ungdommer motsetter seg nødvendig tannbehandling 

  
Viktig avsnitt som understrekar behovet å unngå unødig smerter hos barn og dermed 
redusera moglegheit for utvikling av behandlingsangst. 
 

Praktisk – slik kan anbefalingen følges 
Viktig at det blir skapt tillit mellom pasient og tannpl/tnl, og difor er det viktig med same 
behandlar i startfasen.  
 
Begrunnelse 
For å redusera moglegheita til å utvikla odontofobi  
 
 
Anbefaling 3: Tannlege eller tannpleier skal sørge for at barn og unge får effektiv 
smertelindring ved tannbehandling 

 
Viktig at begge yrkesgrupper er nevnt her. Når det gjeld pkt 4 under tilvenning, er 
spørsmålet om retningslinja skal anbefala tannhelsetenesta å nytta ikkje-forskningsbasert 
metode som hypnose? 

 
 
Anbefaling 4: Fylkeskommunen bør ha tilrettelagt tilbud for barn og unge med 
tannbehandlingsangst eller som ikke mestrer tannbehandling av andre grunner 



Bra tekst. Ved å tilrettelegge for tilbodet i tannhelstenesta, får barn og voksne likeverdig tenste på 
området. Tannpleier bør vera del av TBIT og TOO- team.  NTpF har erfaring med at tannpleier ikkje 
har vore/er del av TOO team. Det ser ut til at det blir endring på området.  
 

 

Kapittel 3: Bruk av legemidler, lystgass eller generell anestesi ved 
tannbehandling av barn og unge 

Kapittelet som helhet 
 

Anbefaling 1: Tannlege bør tilby sedasjon med legemidler eller lystgass (dinitrogenoksid) 
når barn eller ungdommer ikke mestrer tannbehandling 
 

 

Anbefaling 2: Tannlege bør i gitte tilfeller henvise barn og unge til tannbehandling i 
generell anestesi 
NTpF vurderer det som lite reelt å innkalle foresatte med barn til samtale etter behandling under 

sedasjon. Telefonsamtale er alternativet.  

Begrunnelse: Kapasitetsspørsmål, og pkt bør difor bli fjerna. 

Anbefaling 3: Tannlege bør ha paracetamol som førstevalg ved behov for smertestillende 
legemidler til barn og unge 
 

Anbefaling 4: Fylkeskommunen skal sørge for at barn og unge har tilgang til et likeverdig 
tilbud om tannbehandling i generell anestesi hvis de har behov for det 
NTpF vurderar også innkalling til narkosetannlege før behandling som lite aktuelt. Aktuell 
informasjon kan bli gitt skriftleg. 
 
Begrunnelse: Kapasitetsspørsmål, og pkt bør difor bli fjerna 
 

Kapittel 4: Dentale traumer, mineraliseringsforstyrrelser, erosjoner og TMD 
hos barn og unge  

 Kapittelet som helhet 

Anbefaling 1: Tannleger og tannpleiere bør følge IADT Treatment Guidelines ved 
behandling av dentale traumer (tannskader) hos barn og unge 
NTpF stiller spørsmål ved antal gonger røntgen ved traume. F.eks ved negativ reaksjon på 
sensibilitetstest sett på bakgrunn av strålingsmengde, og antal gonger røntgen ved traume i 
det primære tannsett.   
Begrunnelse: spørsmål om kapasitet og viser til strålevernforskrifta.  

 

Anbefaling 2: Tannlege eller tannpleier bør utføre tiltak som kan forebygge dentale 
traumer hos barn og unge 



 

Anbefaling 3: Tannlege bør utrede, behandle og følge opp barn med dentale 
mineraliseringsforstyrrelser, eksempelvis MIH 
Både tannlege og tannpleier bør utgreia og følge opp barn og unge med MIH  
Begrunnelse: for å redusera behov for omfattande behandling på sikt 

 

Anbefaling 4: Tannlege bør utrede, behandle og følge opp barn og unge med dentale 
erosjoner (syreskader) 
Både tannlege og tannpleier bør utgreia og følge opp barn og unge med erosjonskader. 
Begrunnelse: for å redusera behov for omfattande behandling på sikt 

 

Anbefaling 5: Den offentlige tannhelsetjenesten bør benytte VEDE-systemet til registrering 
av dentale erosjoner 
VEDE synes  å vera egna og enkelt system for tannpleiarar og tannlegar å nytta ved 
registrering og oppfølging av pasientar med erosjonar.  
Begrunnelse: Systemet registrerar utvikling av erosjonsskaden 
 
Anbefaling 6: Barn og unge med plager fra tyggemuskulatur eller kjeveledd bør få 
utredning og behandling i tråd med Nasjonal faglig retningslinje om TMD 
Ettersom tannpl er i førstelinjetenesta, kan det vera nytting med kunnskapsheving for 
yrkesgruppa på området TMD. 
Begrunnelse: Tannpleier i førstelinja 

 

Kapittel 5: Operativ behandling av karies hos barn og unge 

 Kapittelet som helhet 

Ingen kommentar til kpt 

 

Kapittel 6: Tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning 

 Kapittelet som helhet 

Anbefaling 1: Fylkeskommunen bør ha samarbeidsavtaler med kommuner og helseforetak 
om tannhelsetjenester til barn og unge 
Skal ein lukkast med det viktige tverrsektorielle og tverrfaglege samarbeidet mellom 
kommune og tannhelsetenesta, er gjensidig, forpliktande samarbeidsavtaler avgjerande. Det 
er spesielt viktig med koordinert arbeid mot sårbare barn og unge med samansette behov. 
Samarbeidsavtalene må vera forankra på leiingsnivå, og ikkje kunn på einheitsnivå. Det vil 
også forenkla samarbeidet mellom samarbeidspartane. Etablering av kommunal tannpleier, 
kan bli  ressurs i arbeidet. Viktig at det blir vist til aktuelle lovverk i samarbeidsavtalene. 
 
Begrunnelse: Graden av suksess er avhengig av forpliktande samarbeid og forankring av 
avtale på leiarnivå. 

 



Anbefaling 2: Den offentlige tannhelsetjenesten skal ha et systematisk samarbeid med 
helsestasjon- og skolehelsetjenesten 
Samarbeidet på desse områda er spesielt viktig. Godt gjensidig samarbeid kan leggja 
grunnlag for gode helsevanar, og god oral helse for barnet.  Viktig arena for formidling og 
veiledning i oral helse. Helsesjukepleier og lege må bli gitt veiledning i oral helse. Tannpleier 
kan evt delta på enkelte konsultasjonar. Undervisning i oral helse i klassesituasjon på gitte 
trinn, gir barn og unge felles kunnskap, og tannpleier er på besøk til elevane og gir 
kunnskapsformidling i deira miljø. Viktig folkehelsearbeid. 
Begrunnelse: gir godt kunnskapsgrunnlag på tidspunkt når foresatte er spesielt motiverte. At 
elevane får besøk av tannpleier og ikkje kunn motsett, kan ha verdi. (Dokumentert forsking 
frå Sverige på området?) 

 

Anbefaling 3: Den offentlige tannhelsetjenesten bør ha et systematisk samarbeid med 
asylmottak om tannhelsetjenester til barn og unge 
Viktig at alle barn og unge blir sikra tilbod om tannhelsetenester. Tannpleier informerar om 
tilbod, korleis ta i vare den orale helsa, dele ut brosjyrar på aktuelle språk. 
Begrunnelse: Ved besøk på asylmottak, får asylantane på tidleg tidspunkt, kunnskap om 
norsk kosthold og vanar som kan gi grunnlag for karies. 
Begrunnelse: Kunnskapsoverføring for å unngå og redusera behov for tannbehandling 

 

Anbefaling 4: Den offentlige tannhelsetjenesten bør gjennomføre brukerundersøkelser 
blant barn og unge og deres foresatte 
Brukarmedverking bør  leggjast vekt på i tenester mot enkeltindivid. Viktig del av 
kvalitetsarbeidet i tenesta, og tiltaket vil vera del av pasientfokusert teneste. Kvalitative 
undersøkingar bør vera nasjonale og utarbeidast sentralt av personar med kompetanse om 
forsking og kvalitetsarbeid.  Det vil gi undersøkinga større verdi, og resultata frå dei ulike 
fylka kan samanliknast i etterkant når utgangspunktet er felles.  
Begrunnelse: Brukarundersøking imøtekjem krav til brukarmedvirking 
 

 
Kpt 7: Metode og prosess 
  

Under Metode og prosess,  står  at retningslinja er ei klinisk retningslinje samtidig som kpt 6 

omhandlar Tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning. Slik Tannpleierforeininga vurderer det så 

samsvarer ikkje kpt med ordbruken om at «Dette er en klinisk retningslinje som omfatter 

tannhelsetjenester og helsefremmende og forebyggende tjenester for det enkelte individ.» NTpF 

foreslår at setninga blir erstatta med:  

  

"Dette er en faglig retningslinje som vektlegger kliniske tiltak. Retningslinjen omfatter også 

tannhelsetjenester og helsefremmende og forebyggende tjenester for det enkelte individ. Den 

omfatter ikke anbefalinger om grupperettede og befolkningsrettede helsefremmende og 

forebyggende tiltak, eller folkehelsearbeid." 

  



NTpF meinar at innhaldet som er presentert  i retningslinja, ikkje er dekkande for innsats med å nå 

måla for retningslinja 1) om optimal tannhelse for barn og unge 0-20 år og 2) reduksjon av sosial 

ulikskap og anna ulikskap i tannhelsa.  

 

NTpF saknar omtale av sentrale begrep for å utjamne ulikskap i oral helse som optimal helse, 

helsekompetanse og strukturelle tiltak. NTpF etterlyser vurdering av begrepa og årsak til at  

helsekompetanse og strukturelle tiltak ikkje er nemnt.  Kva som er optimal oral helse for den 

enkelte,  varierar frå individ til individ, og avheng av pasienten sin helsetilstand, evne til å ta vare på 

den orale helse med meir.  NTpF foreslår at ordet blir omtale under Sentrale begreper s 96 eller 

forklart i teksten. 

 

Sentralt i retningslinja, er tilpassa individuelle tiltak og det er viktig satsing i arbeidet med å redusera 

ulikskap i helse. Helsekompetanse, som er forutsettende for å ta eigne val i forhold til helsa, er viktig 

å vurdera ved individuell rettleiing. Strukturelle tiltak på befolkningsnivå er definert som det viktigste 

tiltak i arbeidet med å oppnå meir likheit i helsa, og skulle blitt nemt ettersom reduksjon av ulikskap 

er mål med retningslinja.  

 

NTpF ser fram til at det viktige arbeidet med «-reduksjon av sosial ulikhet og annen ulikhet i 

tannhelse-», blir tema for utarbeiding av retningslinje på seinare tidspunkt. Reduksjon av sosial 

ulikskap skal prioriterast i helsearbeidet.  I Sverige går det føre omfattande prosjekt på området.  

  

Under overskrifta helsefremmende og forebyggende arbeid, står der primær og sekundær 

forebygging, men helsefremmende verksemd er ikkje nemnt. Gjennom helsefremmande tiltak skal 

ein styrka den enkelt sin evne til sjølv å ta i vare eiga helse og støtta opp under mestringsressursen til 

den enkelte. Mestringskompetanse hos brukaren skal vera sentralt i alt helsearbeid , men er ikkje 

nemnt i retningslinja.  NTpF vurderar at tiltak som påverkar mestringskompetanse, burde vore 

sentral del av retningslinja.  Visar til begrepet helsekompetanse som NTpF har kommentert.  

  

Når det gjeld pkt ressurshensyn så meinar NTpF at tiltaka som er skissert, krev auka ressursar og vil 

påverka budsjetta dei første åra etter at retningslinja er innført.  Når det gjeld hensyn til ressursbruk, 

er det behov for å setja meir fokus på helsefremmande tiltak som vil påverka budsjettkostnadane på 

sikt. Auka kompetanse på fagområdet må i større grad bli satsingsområde i  tannhelsetenesta. 

  

Generell tilbakemelding:  

Retningslinja er oversiktleg og godt gjennomarbeida, og i kapitla blir det visa til dokumentasjon.  

Det er bra at det blir klare retningslinjer og veiledning når det gjeld prosedyrar på enkelte 

arbeidsoppgåver som gjeld spesielt sårbare grupper blant barn og unge. Prosedyrane vil bli nyttig 

reiskap i arbeidet i tannhelsetenesta og som rettleiar i arbeidet mot grupper rettleiaren er spesielt 

retta mot. 



Viktigheita av tverrfagleg samarbeid, er tatt med i kpt 6. Førebygging og helsefremmande arbeid er 

prioritert i tannhelselova. NTpF foreslår difor at kpt 6 blir flytta fram og blir kpt 1 for å understreka 

prioriteringa i tannhelselova. 

NTpF foreslår at Helsedirektoratet erstatter ordet tannhelse med orda oral helse i retningslinja.  

Mål med retningslinja og metode og prosess, foreslår NTpF blir presentert under innleiinga av 

retningslinja.  

 TannBarn 1 og 2 er omfattande retningslinjer. Ein forkorta versjon av retningslinja, vil i større grad 

sikra at tannhelsepersonell får kunnskap om innhald og følgjer opp retningslinja.  

  

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


