
Nummer 05/2020

TIDSSKRIFT FOR NORSK TANNPLEIERFORENING

ZENDIUM-PRIS 
TIL TANNPLEIER

TILPASSET 
SAMTALEMODELL

UNDERVISNING 
OM OVERGREP

INSTRUMENTER 
OG ERGONOMI



 3

Det siste halvåret har det vært mye snakk om å se, 
verdsette og applaudere viktige yrkesgrupper i samfunnet. 
De første ukene av koronaepidemien var det mye 
klapping – for sykepleiere, renholdsarbeidere og ansatte i 
dagligvarebransjen, for å nevne noen. Og mange av dem som 
tilhører disse gruppene, sto fram og sa at de satte pris på 
anerkjennelsen de fikk, at de plutselig ble «synlige».
Tannpleierne er ikke den mest synlige yrkesgruppen jeg 
vet om. Faktisk var jeg, før jeg begynte å jobbe for NTpF 

for sju år siden, bare vagt oppmerksom på hva en tannpleier var og hvilke 
oppgaver yrkesgruppen utførte. Nå har jeg en helt annen innsikt i og respekt for 
tannpleierens oppgaver og kompetanse. Jeg klapper gjerne!

Men hvorfor er sykepleiere, helsefagarbeidere og tannpleiere såpass usynlige? 
Alle er jo enige om viktigheten av jobben? Jeg tillater meg å antyde at en av 
grunnene er at det er «kvinneyrker» - med en overveldende majoritet av kvinner. 
Og selv om de mange som er i nærkontakt med disse dyktige fagfolkene setter 
dem høyt og roser dem, tror jeg at de som selv utøver yrkene, kunne vist enda 
større yrkesstolthet.

Selv er jeg stolt over å være journalist og skribent. Jeg er ikke redd for å si høyt 
at det jeg driver med, er fag – selv om det er veldig lett å bli møtt av påstanden 
«alle kan jo skrive». For journalist er jo ikke en beskyttet tittel. Men jeg vet at 
forskjellen på en faglært, dyktig skribent og en som «kan skrive litt» er enorm. Og 
jeg er ikke redd for å si det!

Tradisjonelt har kvinner lett for å snakke seg selv ned, være beskjedne og gi 
uttrykk for at de er «bare» det ene eller det andre. Jeg merker det også når jeg skal 
ta bilder av kvinner – flertallet gir uttrykk for at de er ukomfortable, ikke er pene 
nok, er opptatt av dobbelthaker og midje og jeg vet ikke hva. Dette til tross for at 
de ofte er topp fagpersoner, og skal fotograferes i den sammenheng. Kontrasten 
til menn i samme situasjon er enorm! De plasserer seg gjerne midt i kamerafokus, 
med ølmage og hentesveis og det hele!

Jeg synes tannpleierne skal bli enda stoltere av den viktige jobben de gjør. 
De skal stikke seg frem, bruke albuene, rope ut at de finnes, har glimrende 
kompetanse og er fremtidens viktigste arbeidere innen tann- og munnhelse. Slutt 
å gå stille i dørene. Slutt med å være redde for å ta på dere verv i fagforeningen. 
Skal dere bli hørt, og regnet med i fremtidens Helse-Norge, må dere ha en sterk, 
synlig fagforening. Og en fagforening består av enkeltmedlemmer. Og skal 
fagforeningen vokse, må den vises på lokalplanet. Her er viktige oppgaver som 
venter!

Sett frem brystkassen og begynn å være stolte allerede i dag!
God høst!

Ha en meningsfylt høst!

redaktørens spalteINNHOLD
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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.

NEW! 
EasyPick™ XL

Don’t let anything 
come in between

Munnen din er viktig. Med munnen skaper 
du relasjoner, åpner dører og endrer tanke-
sett. Ta godt vare på den.

TePe EasyPick™ rengjør enkelt og effektivt 
mellom tennene og gir deg en frisk og sunn 
munn. Den koniske formen med robust og 
fleksibel kjerne gjør den behagelig å bruke. 
TePe EasyPick™ fås i tre overlappende  
størrelser (XS/S, M/L og XL), og er utviklet  
i nært samarbeid med tannhelseeksperter.

Ta godt vare på munnen din.  
Don´t let anything come in between.

TePe EasyPick™ XL – enkel og effektiv rengjøring 
for store mellomrom 

Endelig  
også i 

XL

Made in 
Sweden
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LEDEREN HAR ORDET

aldersgrense ved kjøp av koffeinholdige 
energidrikker med meir. 

FN har 17 berekraftmål som er ein 
felles arbeidsplan for å sikra blant anna 
god helse og livskvalitet for alle. The 
Alliance for a Cavity-Free Future, ACFF, 
er ein internasjonal organisasjon som 
jobbar for redusera utvikling av karies. 
Foreininga har som mål at alle barn født 
i 2026 og etter det, skal vera kariesfrie 
resten av livet.

Dette visar at store og  viktige organi-
sasjonar sin plan og  visjon er i tråd med 
det fundament som det tannpleierfag-
lege er basert på. Vi tannpleiarar veit at 
karies kan førebyggjast og at livslang god 
munnhelse er mogeleg å oppnå hos dei 
aller fleste. Større satsing på førebygging 
vil frigi ressursar som i sterkare grad 
rettast mot barn, unge og vaksne som er 
i ulike risikosituasjonar. Dei skal bli tatt i 
vare i større grad enn tilfelle er i dag. 

God tannhelse i ungdomsåra dannar 
godt grunnlag for eit tannfriskt 
vaksenliv. Det er eit viktig politisk 
innspel til diskusjonen om gratis 
helsetenester til vaksne, betalande 
pasientar. 

rettleiing og oppfølging på tannklinikk  i 
gode pussevanar og riktig kosthald, kan 
styrkja pasienten sin motivasjon for sjølv 
å passa på tennene sine. 

Likevel veit vi at dei viktigaste 
tiltaka for å påverka folket si helse og 
tannhelse, skjer utanfor helsetenesta og 
tannklinikken.  Tannhelsa blir skapt 
der folket bur. Det må setjast av tid for 
tannpleiarane i tannhelsetenesta til 
systematisk samarbeid mellom ulike 
helsetenester og samfunnsaktørar 
som helsestasjon, barnehage og skule. 
Samtidig  sikra at mat for eksempel 
servert i kantiner i vidaregåande 
skular, er i tråd med nasjonale faglege 
retningslinjer for kosthald. Norsk 
Tannpleierforening meiner at samfunnet 
i for liten grad legg til rette for gode 
kosthaldsvaner som stimulerar folk 
til å ta sunne val.  UNICEF og leiar 
av senteret for sjukeleg overvekt er 
bekymra for norske barn og overvekt, 
og understrekar behov for forbod mot 
reklame av usunn mat og drikke til barn 
under 18 år.

Skal vi på oppnå høgare grad av likskap 
i kariesfrie barn og unge på landsbasis, 
må det, i tillegg til lokalt tilpassa satsing, 
i større grad etablerast forpliktande 
samarbeid med matvarebransjen, 

Tannpleiaren høyrer til ei framtidsretta 
yrkesgruppe. Helsefremming og 
førebygging er berekraftig og vil vera 
riktige tiltak i kampen mot å utjamne 
ulikskap i helse. 

Tretti prosent av undersøkte 18-åringer 
var i «null hull»-gruppa, viser 2019-
tal frå Statistisk sentralbyrå. Det er 
variasjon mellom fylka, og fylke som 
har satsa på og har systematisert 
førebyggande tiltak, visar gode 
resultat. Svaret er gitt – auka innsats på 
førebygging gir reduserte kostnader og 
helseplager.

Det er ikkje tannklinikken som gir 
pasienten god tannhelse. Den skapar 
pasienten sjølv, blant anna i dialog med 
tannpleier eller tannlege. Tiltak som 

Vegen mot tannfriske vaksne

• komfortable og klare til bruk

• ferdigfylte blekeskinner til hjemmebruk

• 6% hydrogenperoksyd 

Et hvitere smil kan hjelpe alle dine 

pasienter å få et så godt liv som mulig. 

That’s the power of a smile. 

Finn ut mer om kosmetisk bleking av 

tenner på  opalescence.com/no.

Kam, fra Bahamas — ruskonsulent, atlet og far — smiler når 

han ser sin datter. Opalescence Go™ ferdigfylte blekeskinner  er 

en perfekt løsning, slik at han raskt kan utføre tannblekingen på en 

time mens datteren sover. 

© 2020 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

WWW.ULTRADENT.COM/EU

Hva er Opalescence Go-blekeskinner?
Opalescence Go™ er en praktisk 
og bruksferdig blekebehandling 
for utlevering på tannklinikken. 
Det inneholder UltraFit™-skinnen, 
som tilpasser seg pasientenes 
individuelle tannbue på bare 

10  minutter for å skape en komfortabel skinne som pasienten 
opplever som behagelig.

Hvordan virker Opalescence Go-blekeskinner?
Opalescence Go-blekeskinner er ferdigfylte blekeskinner til engangs-
bruk som inneholder blekegel. Sett helt enkelt den komfortable bleke-
skinnen inn i munnen og bruk den i anbefalt tid, så vil tennene dine bli 
hvitere og mer strålende!

Hvor lenge må jeg bruke Opalescence Go?
Opalescence Go-blekeskinner med 6% hydrogenperoksidgel 
brukes vanligvis fra 60 minutter til 90 minutter daglig i fra 5  til 
10 dager.

Hvordan skiller Opalescence Go-blekeskinner seg fra 
annen blekebehandling?

Opalescence Go er et profesjonelt og 
effektivt alternativ til blekebehandlinger 
som utføres på tannlegeklinikken. Behan-
dlingsmåten er enkel, rask og med god 
smak. Verken avtrykk av tennene eller 
kundetilpassede blekeskinner er nødven-
dig. Opalescence Go er klar til bruk 
hjemme, rett fra pakningen, etter at første 
behandling er gjort på tannklinikken.

OM OPALESCENCE GOTM

-BLEKESKINNER

Før Opalescence Go Etter Opalescence Go

Vi feirer 30 år med å skape hvitere smil!
Med lanseringen av OpalescenceTM PF for 30 år 
siden, ble Ultradent Products industriledende innen 
profesjonell tannbleking, og ble et varemerke som 
nyter stor tillit både hos tannhelsepersonell og 
pasienter over hele verden. Med produkter som  
Opalescence PF  og Opalescence GoTM for kosmetisk 
tannbleking, har OpalescenceTM hjulpet millioner 
av mennesker til et hvitere smil og økt livskvalitet.

www.opalescence.com/no

@opalescence_nordic

ultradentproductseu.blog

@ultradentproductsnordics

Follow us:

# M Y S M I L E I S P O W E R F U L

M Y  S M I L E  I SHappy
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PÅ PLAKATEN

Smått og stor t om tannpleiere og samfunnet  rundt

NYTT FRA STYRET

EDHF: Russland skulle i år vore vertskap for det årlege møtet i 
EDHF laurdag 26. september. Møtet blir digitalt. Det er ein stor 
og viktig sak for den europeiske foreininga at rammeplanen 
for tannpleierutdanningane i Europa , er klar og at den blir 
lansert. Dei overordna prinsippa blir presentert i den europeiske 
tidsskriftet for tannlegeutdanningar, Journal of Dental 
Education Europe. Norsk Tannpleierforening står som vertskap 
for det årlege møtet i EDHF 24.-26. september 2021. Hotell 
er tinga, guida tur i Oslo laurdag kveld som blir avslutta med 
middag på Festningen restaurant.
Digital lokalleiarsamling: Lokalleiarsamlinga blir avlyst som 
fysisk møte på Torbjørnsrud hotell, og blir digitalt den 14. og 15. 
oktober. På agendaen er blant anna 
•  Samanslåing til større regionar og evt konsekvensar for 

oppretthalding av lokalavdelingane som i dag
•  Organisering av innbetaling av kontingent
•  Tema Organisasjonsutvikling, ledelse og den fremtidige 

fagbevegelsen ved Kjetil Vedøy; Høyskolen Kristiania
•  Lokalavdelingane har ordet
Visjon: Styret har utarbeida visjon for Norsk 
Tannpleierforeining. Visjonen skal vurderast eksternt før 
lansering.
Mediastrategi: Styret utarbeider mediastrategi. Styremedlem og 
fagansvarleg utarbeider utkast. 
Æresmedlem: Styret har vedtatt nytt æresmedlem i NTpF
Markeringsdagear: Gry har sett opp forslag til dagar NTpF bør 
markera på facebook/medlemssida. Styremedlemmene vurderar 
saka til neste møte. 
Nasjonalforeningen for folkehelsen: NTpF kontaktar 
nasjonalforeningen for å diskutera evt samarbeid. 
Berdeskapsplan: Når krisa med koronapandemien oppstod, 
erfarte NTpF behov for plan for tiltak. Styret vil utarbeide 
beredskapsplan.
Orienteringssaker og diskusjonssaker var blant anna: 
Referat frå utviklingssamtale med Delta. Webinar for 
tannpleiarane i regi av EDHF. Webinar for medlemmer 
i regi av NTpF. Økonomisk bistand til lokalavdelingene. 
Samhandlingsmøte mellom Helfo, Helsedirektorat, NTF og 
NTpF. Samhandlingsmøte mellom NTF og NTpF. Fluidstaffing. 
Film om overgrep og tannbehandling. OralB prisen.

JUBILANTER
40 år
Mahabad Qader Zadeh, Hamresanden 

Shamir Naheda Bashir, Rykkinn 

Ragnhild Aase Jensen, Laksevåg

50 år
Evelyn Kamilla Nilsen, Raufoss 

Åshild Patricia Efteland, Kristiansand 

Oddveig Karlsen, Søgne

60 år
Gerd Aaland, Bø i Telemark 

Lise Marie Johansen, Tønsberg 

Anne Mette Andersen, Arendal

NY FAGANSVARLIG PÅ PLASS
1. september i år begynte Gry Ingebrigtsen Jakhelln (til høyre) som ny 
fagansvarlig i Norsk Tannpleierforening etter Benthe Hansen, som er blitt 
pensjonist. For en grundigere presentasjon av henne, se Tannstikka 3-20, 
hvor det er et omfattende intervju med henne. Gry skal jobbe tett sammen 
med NTpFs leder Hilde Aga (t.v.), og utgjør sammen med kontorleder Linda 
Ludmann NTpFs administrasjon. Foto: Anne L. Buvik

NYTT FRA 
AVD TRØNDELAG SØR
Vi har akkurat avholdt et medlemsmøte med tema 
mineraliseringsforstyrrelser (MHI). Vi var heldige, og fikk 
Runa Das til å holde foredrag for oss. Runa Das er pedodontist 
og jobber på tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-
Norge (TkMN). Det viste seg at temaet ble så omfattende at det 
ble ytret ønske om en del 2 senere. 

REGISTRERING AV TIMAR 
TIL ETTERUTDANNING
AV: Hilde Aga

Norsk Tannpleierforening har lenge  jobba med utvikling av ei løysing som 
registrerar timar til etterutdanning for medlemmene. Dette er ei viktig sak som 
medlemmene har tatt opp ved fleire høve, og som NTpF har samarbeida med Delta 
om. Det viste seg etterkvart at det berre er NTpF som ønskjer denne løysinga blant 
yrkesorganisasjonar i Delta. Tannpleierforeininga har difor fått eit eksternt firma, 
Winorg, som samarbeider med Delta, til å utvikla denne løysinga. Det har også tatt 
tid, men i løpet av oktober er foreininga lova at løysinga skal vera klar. 

Medlemmene gjennomfører eit visst antal timar til etterutdaning i løpet av 
ein periode på 4 år. Gjennom denne ordninga sikrar NTpF eit minimum 
av  etterutdanning blant medlemmene. Det kan vera kurs i regi av 
Tannpleierforeininga eller andre, men eksterne kurs må godkjennast av NTpF. 

Norsk Tannpleierforeining er opptatt av at medlemmene held seg fagleg oppdatert. 
Det er ei plikt den enkelte har som helsepersonell, og som også blir følgt opp av 
NTpF. Registreringa av etterutdanning skal vera signal  om fagleg kvalitet hos 
tannpleiarane både overfor folket og  samfunnet. Det skal vera eit kvalitetsstempel 
at du er medlem av NTpF. At du som tannpleiar held deg fagleg oppdatert, kan også 
vera viktig å visa til ved søking til jobb. Tannpleierforeininga har faglege tilbod både 
sentralt og gjennom lokalavdelingane. Vi skal saman skapa godt fagleg tilbod og 
sosialt miljø for medlemmene. Det gir samhald og bevisstheit omkring viktigheita 
av at vi står saman i Norsk Tannpleierforening. Krav til etterutdanning er med på å 
sikre kvalitet i pasientbehandlinga. 

Medlemmene vil få nærmare opplysningar om praksis ved bruk av sida. Kort 
informert gir sida moglegheit til registrering av timar til etterutdanning og oversikt 
over oppsummering av eigne timar til etterutdanning. Du må logga deg inn på 
kursoversikt og så velja kurset du har deltatt på. Det er kun moglegheit til å registrera 
kurs som er gjennomført.

NTpF AVD. FINNMARK
NTpF avd. Finnmark møttes på Scandic Hotel i Karasjok 22.-
23.09.20. Det har gått nesten ett år siden sist vi kunne samles 
slik. Pga. korona var det lenge usikkert om vi kunne samles, 
så det var veldig gledelig å få muligheten igjen. 14 tannpleiere 
møtte frem. Tirsdagen hadde vi medlemsmøte og årsmøte der 
nytt styre ble valgt. Den nye styrelederen ble Berit Solberg som 
jobber i Kirkenes. Med seg på laget fikk hun Linda Lissner fra 
samme klinikk, og Trine Thomassen og Hege-Anita Roska 
Wikstad fra Vadsø tannklinikk. Onsdagen hadde et lærerikt 
fagkurs med Odd Bjørn Lutnæs om de nye klassifikasjonene 
i periodontitt. Vi fikk også tid til gode samtaler med kolleger, 
trimtur opp til toppen av slalåmbakken og mye god mat.

Hilsen Marit Inger K. Eira Grønnli (avtroppende styreleder)

Spreke tannpleiere i Finnmark på toppen av slalåmbakken.
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´Av Torbjørn Wilhelmsen og Anne L. Buvik

«Tannhelse uten grenser» gjør et 
fantastisk arbeid blant vanskeligstilte 
i Etiopia. Organisasjonen har klart å 
bygge opp en tverrfaglig organisasjon 
i Norge og har et bredt nettverk 
av frivillige tannpleiere, tannleger 
og tannteknikere som bistår med 

sin kompetanser i Etiopia. Med 
utgangspunkt i Addis Abeba hvor 
organisasjonen også har flere flotte, 
dedikerte frivillige medarbeidere, 
samarbeider organisasjonen med 
tannlegeutdanningen ved Universitetet 
i Addis og avhjelper pasienter med 
graverende tannhelseproblemer i 
bo- og omsorgssenteret Makedonia, i 

fengsler og på barnehjem. «Tannhelse 
uten grenser» er også i gang med arbeid 
på Jamaica, hvor de også har lokale 
medarbeidere som jobber gratis for å 
bedre tannhelsen blant fattige.

1. amanuensis og tannpleier Anne 
Elisabeth Münster Halvari har vært 
og er en sterk motiverende kraft ved 
Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hun 

er kjent for å få studenter og kolleger til å 
vokse gjennom veiledning og undervis-
ning. Hennes hovedarbeidsplass er ved 
Universitetet i Oslo, Tannpleierutdan-
ningen, men det er her ved USN hun får 
mulighet for å føre flere tannpleiere frem 
til en master i samfunn og helse.

Nyere forskning ser stadig flere 
sammenhenger mellom oral helse og 
den generelle helsen. På samme måte 
avdekkes flere og flere sammenhenger 
mellom sykdommer i munnhulen 
og mikrobiologisk ubalanse i det 
orale miljø, med sykdommer andre 
steder i kroppen.  Det å arbeide for 
god tannhelse er også å fremme 
helsen – både for den enkelte og på 
samfunnsnivå. 

De senere år har flere tannpleiere 
ønsket å ta videreutdanning i tannpleie, 
og da har Universitetet i Sørøst-Norge 
fremstått som et attraktivt studiested. 
Videreutdanning i tannpleie gir 
studentene 60 studiepoeng etter to år. 
Det er likevel nokså nytt at de som vil 
bygge på sin tannpleierutdanning og 

AKTUELTAKTUELT

TANNHELSEARBEID SOM 
HELSEFREMMENDE ARBEID
Årets Zendiumpris deles mellom organisasjonen «Tannhelse uten grenser» og 1. amanuensis 
Anne Elisabeth Münster Halvari, ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

ta en master i helsefremmende arbeid, 
får godkjent 45 av disse 60 poengene 
i et master-forløp. Over tid vil dette 
føre til at kompetansen høynes både 
blant tannpleiere og blant fagfolk som 
trer inn i det viktige arbeidet med å 
fremme folkehelsen. Mens to allerede 
har tatt sin master, er det flere som 
følger etter. Nå er 20 studenter med 
tannpleierutdannelse i bunn i gang med 
en master i helsefremmende arbeid. 
Tannpleier, cand.polit og 1. amanuensis 
Anne Elisabeth Münster Halvari spiller 
en avgjørende rolle i arbeidet med 
studentene. 

Prisen er på kr 60.000 og ble tildelt 
under en sammenkomst ved campus 
Vestfold, Universitetet i Sørøst-Norge 
den 17. September 2020.

GLAD OG OVERRASKET
– Det var meget gledelig og 
overraskende, jeg er overveldet, sier 
Anne Elisabeth Münster Halvari, 
blant tannpleiere flest best kjent som 
«Putti». Med sin PhD, sine fagartikler 

Zendiumprisen 2020 

i «Tannstikka» og andre publikasjoner, 
og som foredragsholder både på NTpFs 
fagkonferanse og i andre sammenheng 
er hun en person de fleste har et forhold 
til. 

– Men at jeg skulle få en pris for min 
rolle som veileder og inspirator, hadde jeg 
absolutt ikke ventet. Jeg får selvsagt ikke 
vite hvem som hadde foreslått meg, men 
antar det må være personer fra campus 
Vestfold ved USN. Og ettersom denne 
prisen henger høyt og jeg vet at komiteen 
gjør et grundig forarbeid, er jeg selvfølgelig 
både glad og stolt, sier Putti, som er opptatt 
av at tannpleierne skal være seg sin rolle 
bevisst og vise yrkesstolthet.

– Vi gjør en kjempeviktig jobb i det 
forebyggende helsearbeidet, vi har en 
helt egen rolle som ingen andre fyller. 
Tannpleiere er verdifulle, og jeg håper jeg 
kan gi inspirasjon til å gjøre en god jobb 
og til å løfte yrket ende mer frem. Og det 
gir en god følelse når man bidrar til en hel 
yrkesgruppe, og at den typen jobb jeg gjør, 
blir sett og verdsatt. Det tar jeg med meg, 
avslutter hun.

Zendiumprisen 2020 ble utdelt på Universitetet Sørøst-Norge 17. september. (f.v.) Tanntekniker Samir Madrane, tannlegene Kariann Skare og Wuba 
Kassahun fra Tannhelse uten grenser, kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Wilhelmsen fra Zendium, og 1. amanuensis Anne Elisabeth Münster Halvari, 
Universitetet Sørøst-Norge. 

TANNKREMTABLETTER PÅ VEI INN
Får du spørsmål om plastfri tannkrem? Miljøvennlig alternativer? 
Tannkrem uten mikroplast? En del nettbutikker (og i utlandet) har tannkremtabletter. Ja, 
du leste riktig; tannkrem i form av tabletter.

Av Gry Jakhelln, fagansvarlig NTpF

Vi bruker gjennomsnittlig opp mot 450 tuber tannkrem i løpet av et liv. Produkter som ender som restavfall eller - enda 
verre - som forurensing i verdenshavene. Hovedidéen bak tablettene er å gi best mulig tannhelse med minst mulig 
kjemikalier. De fleste vanlige tannkremer inneholder 50 % vann og for å gjøre dette til en stabil krem og konservere det 
trenger de mange kjemikalier.

Til en tannpuss tar du en tablett i munnen, knuser den skikkelig mellom tennene (Tygger 2-3 ganger) til det ikke er store 
biter igjen, og så pusser du tenne som vanlig med våt tannbørste. Da skummer den, slik at du kan pusse tennene slik du 
ellers gjør med tannkrem. Tablettene kan tas med i håndbagasje, eller i vesken om du av og til trenger å ta en tannpuss på 
farten.

Innpakningen er selvsagt også plastfri på alle variantene jeg har sett. Men vær obs, ikke alle inneholder fluor eller oppgir 
fluormengde!



10  11

FAGLIGFAGLIG

Den «pasientsentrerte 
klinisk metoden» ble 
utviklet på midten av 
forrige århundre, og har fått 
stadig større innpass i ulike 
helseprofesjoner. Metoden 
innebærer at man ikke bare 
forholder seg til pasientens 
sykdom (oppgavefokusert), 
men også til pasientens 
opplevelse av sykdommen 
(pasientsentrert), for å 
komme fram til en felles 
forståelse. 

Tekst: Jorun Torper, Vibeke Ansteinsson  
og Tonje Lundeby
Først publisert i NTpFs tidsskrift «Tidende». 
Gjengis med tillatelse.

En slik tilnærming inkluderer pasientens 
perspektiv, som forventninger, 

preferanser, symptomer og bekymringer. 
Medisinsk forskning har vist at 
bruken av den pasient-sentrerte 
kliniske metoden kan knyttes til 
bedret diagnostisk kvalitet, pasient-
tilfredshet, terapeutisk allianse og til 
reduksjon av frykt og uro (1, 2). Det er 
også i odontologien stadig mer fokus på 
pasientsentrert tilnærming i behandler-
pasientforholdet (3). 

Innen medisin er det opp 
gjennom årene blitt publisert flere 
pasientsentrerte konsultasjonsmodeller 
(2, 4-7)). Modellene viser hvordan 
en konsultasjon kan struktureres, og 
hvordan behandleren kan veksle mellom 
ulike ferdigheter, for å bli målrettet og 
effektiv, samtidig som man ivaretar 
relasjonen. Slike modeller blir mye brukt 
i kommunikasjonsundervisningen for 
leger, og noen steder også for tannleger, 
siden mange læresteder organiserer 
fellesundervisning av de to profesjonene 
under deler av studiet. 

En slik fellesundervisning av studenter 
i medisin og odontologi har vært 
organisert ved Universitetet i Oslo siden 
slutten av nittitallet. Tannlegestudentene 
følger den medisinske 
kommunikasjonsundervisningen 
i de prekliniske semestrene, for 
senere å skifte over til separat 
kommunikasjonstrening når de 

kommer over til det odontologiske 
fakultet. Overgangen fra 
fellesundervisning i kommunikasjon 
i en medisinsk kontekst til trening 
av kommunikasjonsferdighetene i en 
odontologisk kontekst medfører noen 
utfordringer. 

Det mest utfordrende i denne 
overgangen har vært mangelen på en 
didaktisk konsultasjonsmodell som 
passer inn i tannlegestudentenes og 
tannlegenes kliniske virkelighet, og som 
samtidig er i overenstemmelse med det 
medisinske rammeverket studentene 
allerede har lært i den prekliniske 
fellesundervisningen. En modell som 
bedre speiler tannlegenes kliniske 
hverdag ville kunne bidra til å styrke 
studentenes profesjonelle identitet, og 
dermed motivasjonen deres for å trene 
kommunikasjonsferdigheter. I arbeidet 
med å løse denne utfordringen, oppsto 
ideen om å utlede en odontologisk 
konsultasjonsmodell basert på 
samme generiske rammeverk som 
fellesundervisningen. 

Opprinnelig var fellesundervisningen 
ved Universitetet i Oslo influert av 
«Calgary Cambridge-modellen» (5), et 
omfattende rammeverk for medisinske 
konsultasjoner. Modellen inneholder et 
sett av grunnleggende ferdigheter, og 
vektlegger hvordan de oppgavefokuserte 

ferdighetene går hånd i hånd med 
relasjonsbyggende ferdigheter gjennom 
hele konsultasjonen. Ferdighetene her 
er direkte overførbare til odontologi, 
og de pedagogiske metodene for 
undervisningen av grunnferdighetene 
(8) blir fortsatt benyttet innen begge 
profesjonene. I en odontologisk kontekst 
vil «oppgavefokuserte» ferdigheter for 
eksempel sikte mot presis diagnostikk, 
forsvarlige behandlingsvalg, teknisk 
kvalitet, og effektive, målrettede 
konsultasjoner. «Relasjonsbyggende» 
ferdigheter handler om å skape tillit, få 
fatt i pasientens problemer, oppfatninger, 
behov og følelser, og håndtere disse på en 
god måte. 

En annen modell som har vært 
mye praktisert innen medisin, er 

«Smith’s integrerte modell» (2,4). 
Smiths modell inneholder, i likhet med 
Calgary Cambridge-modellen, både 
oppgavefokuserte og relasjonsbyggende 
ferdigheter som er overførbare til 
odontologi. Med sin oppdeling i 
sekvenser, virket Smiths modell 
noe tettere opp til en odontologisk 
hverdag. Allikevel gjenstod det noen 
grunnleggende ulikheter mellom de 
to profesjonene som ikke ble reflektert 
i de foregående modellene. Dette 
synliggjorde behovet for en modell 
som var mer tilpasset odontologisk 
virkelighet, for å styrke studentenes 
profesjonelle identifikasjon, og dermed 
motivasjonen for å trene.

Et legebesøk består vanligvis av 
én sammenhengende samtale, mens 

•  Travle tannleger trenger effektive 
kommunikasjonsverktøy.

•  En odontologisk konsultasjonsmodell, kalt 
«Fire + En gode Vaner for Tannlegebesøk», 
er blitt utledet fra en anerkjent medisinsk 
modell og tilpasset tannlegers kliniske 
hverdag.

•  Modellen inneholder brukervennlige og 
effektive kommunikasjonsverktøy, supplert 
med verbale eksempler. 

•  Modellen skal være anvendelig for ulike 
kategorier av tannleger, konsultasjoner og 
pasienter.

HOVEDBUDSKAP

Konsultasjonsmodellen «Fire Gode Vaner» tilpasses odontologien

TRENGER TANNLEGENE (OG 
TANNPLEIERNE) EN EKSTRA VANE? 

Redaktørens bemerkning: 
I teksten refereres det konsekvent 
til tannleger. Problemstillingen 
og modellens anvendelse er like 
relevant for tannpleiere.

Foto: shutterstock.com



12  13

FAGLIG

tannlegene veksler mellom samtalefaser 
og kliniske faser, der pasienten er 
forhindret fra å delta i samtalen. En 
annen ulikhet mellom de to profesjonene 
er at legen ofte utforsker psykososiale 
aspekter mer aktivt, for å kunne tilby en 
mer helhetlig behandling av pasientens 
problem. Selv om tannlegene også 
inkluderer psykososiale aspekter, kan 
man hevde at det gjennomsnittlige 
tannlegebesøket består av mer klinisk 
behandling. Det er derfor avgjørende 
at en modifisert odontologisk modell 
er fleksibel nok til å inkludere både 
psykososiale aspekter og de mer kliniske 
«hands-on» oppgavene som utgjør 
tannlegenes kliniske hverdag, slik at den 
blir anvendelig for flest mulig klinikere, 
konsultasjoner og pasienter. 

4H-TILNÆRMINGEN
«The Four Habits Approach (4H)» (6,7) 
ble introdusert i fellesundervisningen 
med medisin ved Universitetet i Oslo 
i 2006. Denne modellen ble vurdert 
til å ligge tettere opp mot behovene til 
en travel praktiserende tannlege enn 
andre modeller, fordi den fokuserer 
på effektivitet, men allikevel har en 
pasientsentrert tilnærming. De fire 
«vanene» som ble løftet opp i modellen, 
tilsvarte nøyaktig de ferdighetene 
som allerede hadde vært ekstra 
vektlagt i kommunikasjonstreningen 
av tannlegestudentene. Modellen 
har et didaktisk og strukturert 
format, og forutsetter at man 

mestrer et underliggende sett av 
kommunikasjonsferdigheter, som alle 
er funnet å være assosierte med positive 
utfallsmål. 

De underliggende ferdighetene 
samsvarer med de andre 
konsultasjonsmodellene, men 
organiseringen av ferdighetene i en 
logisk struktur av «vaner» og «vane-
komponenter» gjør det enklere å huske 
dem, trene på dem og praktisere dem 
i en klinisk hverdag. Denne modellen 
er derfor mer brukervennlig i det 
travle hverdagslivet til tannleger og 
tannlegestudenter enn tidligere modeller. 
Valget av 4H som utgangspunkt for 
tilpasningen til odontologi ble etter hvert 
ytterligere forsterket av at modellen ble 
validert i flere forskningsprosjekter på 
ulike medisinske konsultasjoner (7,9-11).

Læring og implementering av 
kommunikasjonsferdigheter i 
odontologi er ingen «quick fix» (12). 
Tannlegestudenters og klinikeres 
lære-prioritering kommer ofte 
i skvis, siden tid til trening på 
kommunikasjonsferdigheter stadig 
konkurrerer med trening på tekniske 
ferdigheter og kliniske fag. I tillegg 
er det utfordrende å organisere 
kommunikasjonstrening integrert 
med den kliniske treningen, og 
undervisnings-ressursene er ofte 
for knappe. Til tross for disse 
utfordringene har undervisning 
av 4H i medisin vist seg å være 
gjennomførbar [10,11] og er allerede 
i gang i stor utstrekning. Siden våre 
tannlegestudenter allerede kjente 4H fra 
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l:   Invester i begynnelsen
ll:   Få tak i pasientens perspektiv
lll:   Vis empati
lV:   Invester i avslutningen av samtalen 
FK: Fasiliter opplevelse av kontroll

lll:  Vis empati
FK: Fasiliter opplevelse av kontroll

l:   Invester i begynnelsen
ll:   Få tak i pasientens perspektiv
FK: Fasiliter opplevelse av kontroll
lll:   Vis empati
lV:   Invester i avslutningen av samtalen 

lll:   Vis empati
FK: Fasiliter opplevelse av kontroll
 

ll:   Få tak i pasientens perspektiv
lll:   Vis empati
lV:   Invester i avslutningen av besøket

PRE-KLINISK SAMTALEFASE

 

SAMTALE OM BEHANDLINGSPLAN

KLINISK FASE (BEHANDLING) 
HINDRER VERBAL SAMTALE

AVSLUTNINGEN AV BESØKET:

+ Hvis pasienten er ny: utvidet  samtale (anamnese)
+ Hvis angst/fobi for tannbehandling: 
utvidet samtale (kartlegging og håndtering)

Figur 1. Den opprinnelige modellen «Fire 
gode vaner for legebesøk (4H)». Legebesøket 
er symbolisert med en sammenhengende 
snakkeboble.

DEN OPPRINNELIGE MODELLEN 
«FIRE GODE VANER FOR LEGEBESØK»

l:  Invester i begynnelsen
ll:  Få tak i pasientens perspektiv
lll:  Vis empati
lV:  Invester i avslutningen

+  HVIS BEHOV FOR MOTIVASJON / 
INSTRUKSJON
l:   Invester i begynnelsen
ll:   Få tak i pasientens perspektiv
FK: Fasiliter opplevelse av kontroll
lll:   Vis empati
lV:   Invester i avslutningen av samtalen 

Figur 2 t.h. Modellen «Fire + En gode vaner 
for tannlegebesøk (4+1HD)». Tannlegebesøket 
er oppdelt i flere samtalefaser (snakkebobler), 
avbrutt av kliniske faser. Kjernefasene som 
alltid finner sted (kortvarige eller lengre), 
er gråfarget med tykke kanter. Sporadiske 
samtalefaser (som finner sted bare når de 
er relevante), er symbolisert med stiplede 
snakkebobler. 

FAGLIG

KLINISK FASE (UNDERSØKELSE)
HINDRER VERBAL SAMTALE
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den prekliniske fellesundervisningen, 
ville videreføringen av dette 
generiske rammeverket etter all 
sannsynlighet bidra til å lette den videre 
ferdighetstreningen. Alt i alt pekte disse 
faktorene mot at 4H ville være den beste 
modellen å tilpasse til odontologi.

Målsetningen med denne artikkelen 
er å beskrive denne tilpasningen og 
presentere den odontologiske modellen, 
som vi har valgt å kalle «Fire + En gode 
Vaner for Tannlegebesøk (på engelsk: 
The Four + One Habits for Dental Visits 
(4+1HD))».

TILPASNINGEN AV 4H- MODELLEN TIL 
ODONTOLOGISK KONTEKST
Den medisinske 4H-modellen består 
av én sammenhengende samtale (Figur 
1). De opprinnelige fire vanene kan 
anvendes som overordnet rammeverk 
også for tannlegebesøk: Fordi pasientene 
under det meste av tannlegebesøket, i 

de kliniske fasene, er forhindret fra å 
snakke, er det særdeles viktig å investere 
i de samtalemuligheten man har i starten 
(vane I) og i avslutningen (vane IV) for 
å få tak i pasientens perspektiv (vane 
II). Siden tannbehandling ofte forbindes 
med smerte eller uro, er det også spesielt 
viktig å vise empti (vane III). 

Men fordi tannlegebesøkene stadig 
veksler mellom samtalefaser og kliniske 
faser, (Figur 2), er det foreslått noen 
strukturelle tilpasninger av modellen 
for at den skal fungere optimalt: Hver 
av de separate samtalefasene under et 
tannlegebesøk har sine bestemte temaer 
og oppgaver å løse, før man kan går 
videre med det kliniske. For å gjøre disse 
separate samtalefasene mer strukturerte 
og effektive, har vanene også blitt 
implementert innenfor hver av dem. 
Med denne strukturen sikrer man at 
mest mulig blir avklart mens pasienten 
har mulighet til å uttrykke seg verbalt. 

Den tilpassede odontologiske modellen 
(4+1HD) består av en basis-kjerne av 
tre ordinære samtalefaser og to kliniske 
faser (Figur 2), som er anvendelige 
i alle typer kliniske konsultasjoner. 
Denne basis-kjernen er supplert med tre 
utvidelser (stiplede snakkebobler i Figur 
2) for å dekke andre temaer som ofte er 
aktuelle og trenger å samtales om i et 
tannlegebesøk. 

I vestlige land føler cirka 20-30% 
av voksne pasienter grader av frykt 
i forbindelse med tannlegebesøk, og 
cirka 4-5% lider av odontofobi (13,14). 
Kartlegging og håndtering av disse 
pasientene bør være en integrert 
del av klinisk praksis. Studier fra 
allmennpraksis har vist at det å 
rutinemessig identifisere og kartlegge 
uro og frykt/fobi har positiv innvirkning 
på engstelige pasienter, men allikevel 
er det bare et fåtall tannleger som 
praktiserer dette rutinemessig (15-
18). Systematisk kartlegging av frykt 
og uro har derfor blitt inkludert i den 
odontologiske konsultasjonsmodellen. 
Dette temaet er implementert som en 

ekstra komponent under vane II (få 
tak pasientens perspektiv) og utgjør en 
utvidelse av den pre-kliniske samtalen 
som finner sted når en pasient er ny på 
klinikken (Figur 2).

Til forskjell fra et legebesøk inneholder 
tannlegebesøket vanligvis klinisk 
behandling, som kan være forbundet 
med ubehag eller smerte, og hvor 
pasienten i tillegg er forhindret fra å 
utrykke seg verbalt mens behandlingen 
pågår. Det er derfor viktig å gi 
pasienten opplevelse av kontroll, noe 
som har vist seg å være en avgjørende 
faktor i forebyggelsen av frykt og 
behandlingsrelaterte problemer (14,19-
22). En ekstra vane, å legge til rette for 
(fasilitere) opplevelse av kontroll (FK), 
har derfor blitt føyet til i modellen. 

DEN TILPASSEDE 
ODONTOLOGISKE MODELLEN
Tannlegebesøket er presentert i 
tabellform med kronologisk inndeling 
i faser. Tabellen inneholder vanene, 
deres underliggende vane-komponenter 
og ferdigheter, supplert med verbale 
eksempler. Tabellen er inndelt i seksjoner 
som er plassert i tilknytning til teksten, 
slik at ferdighetene og eksemplene kan 
leses etter hvert som fasene beskrives 
der. (Tabellene er for omfattende og 
omfangsrike til å publiseres i sin helhet 
i «Tannstikka». Både denne tabellen og 
de som det refererer til, finnes her: www.
tannlegetidende.no/i/2020/3/m-305

DEN PRE-KLINISKE SAMTALEFASEN 
Den pre-kliniske samtalefasen kan være 
kort eller langvarig, avhengig av hva 

slags problem pasienten kommer med og 
hvor mye informasjon som må utveksles 
for å løse det. Oppdraget kan variere, 
fra en enkel reparasjon eller planlagt 
kontrolltime med en kjent pasient, til 
konsultasjoner som innebærer mer 
omfattende kartlegging, for eksempel 
ved komplekse problemstillinger, 
eller første møte med nye pasienter. 
Uavhengig av varighet eller oppdrag, vil 
de opprinnelige fire gode vanene være 
anvendelige som strukturelt rammeverk 
for denne samtalefasen: 

Invester i begynnelsen (vane I)
De første sekundene av besøket 
er avgjørende for etableringen av 
relasjon og tillit. Man bør forberede 
behandlingsrommet og legge til rette for 
en imøtekommende atmosfære, og bruk 

av non-verbale ferdigheter er spesielt 
viktig her. De tre vane-komponentene 
fra den opprinnelige modellen kan 
overføres direkte til odontologisk 
kontekst: 

Etabler kontakt raskt
Når man kjenner pasienten, kan den 
pre-kliniske samtalen ofte være kort 
og oppgavefokusert. Det kan gå raskt 
å etablere kontakt og senke pasientens 
skuldre ved hjelp av en hyggelig 
kommentar eller ved å referere til 
tidligere besøk. Når pasienten er ny, kan 
kontaktetableringen derimot være mer 
tidkrevende.

Få tak i pasientens hensikt med besøket 
Denne komponenten kan ha ulik 
varighet, avhengig av antallet og 
kompleksiteten på de problemene 
pasienten kommer med. Så snart man 
har fått fram det første problemet og har 
respondert på dette, spør man pasienten 
om det er flere ting han ønsker å ta opp.

Planlegg besøket i samråd med 
pasienten 
Etter å ha kartlagt og respondert på 
alle pasientens problemer og behov, bør 
tannlegen sette en agenda for besøket, 
hvor pasientenes prioriteringer blir 
ivaretatt. I de tilfellene hvor tannlege 
og pasient allerede har avtalt en plan i 
forkant av besøket, bør man sørge for å 
få bekreftet at pasienten er innforstått 
med denne og fortsatt er innstilt på å 
gjennomføre planen.

FÅ TAK I PASIENTENS PERSPEKTIV (VANE II) 
I den opprinnelige medisinske modellen 
består vane II av tre hovedkomponenter:

Få tak i hvordan pasienten selv vurderer 
tilstanden
Pasienter har ofte sine egne ideer om 
symptomene, årsakene til problemet 
og hvordan det kan løses. Dette bør 
man utforske, for å kunne etablere en 
felles forståelse med pasienten, spesielt 
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hvis man ikke kjenner vedkommende, 
eller når pasienten ikke har opplevd et 
lignende problem tidligere.

Få fram betydningen av plagene for 
pasientens dagligliv og velvære
Noen ganger kan symptomer eller 
bekymringer påvirke pasientens 
dagligliv, for eksempel ved kroniske 
smerter, nedsatt funksjon eller 
problemer knyttet til utseende og lukt. 
Denne typen temaer bør kartlegges.

Klargjør pasientens forventninger og 
spesifikke behov
I den pre-kliniske samtalen handler 
denne klargjøringen som oftest om 
forventningene til hva som skal skje i 
besøket, men den kan også dreie seg 
om spesifikke behov pasienten trenger 
å få ivaretatt under besøket. Behov 
vedrørende de kliniske prosedyrene vil 
bli beskrevet senere.

Tilleggstemaer når en pasient er ny på 
klinikken
I den aller første konsultasjonen på en 
ny tannklinikk utvides den pre-kliniske 
samtalefasen (Figur 2 og Tabell-
seksjon 1) for å få tak i flere aktuelle 
temaer av pasientens perspektiv, som 
relevant medisinsk og odontologisk 
anamnese. På dette tidspunktet bør 
det også rutinemessig kartlegges om 
pasienten har problemer knyttet til 
tannbehandling, eventuelt uro og frykt. 
Siden temaet tannbehandlingsfrykt kan 
vekke følelser som forsvar eller skam hos 
pasientene, bør dette temaet tas opp på 
en sensitiv og tillitsvekkende måte, slik 
at pasienten får muligheten til å utlevere 
eventuelle utfordringer på sine egne 
premisser. 
Tilleggstemaer hvis det avdekkes uro, 
frykt eller fobi knyttet til tannbehandling
I de tilfellene en pasient signaliserer 
uro eller frykt, må denne delen av den 
pre-kliniske samtalen utvides ytterligere 

(Figur 2 og Tabell-seksjon 1), for deretter 
å diskutere med pasienten hvordan man 
skal gå videre. Her kan det for eksempel 
være aktuelt med kliniske tilpasninger 
som kan hjelpe pasienten å mestre 
behandlingssituasjonen, eller med andre 
angst-reduserende tilnærminger (14, 20).

 
VIS EMPATI (VANE III)
I den medisinske modellen består vane 
III av tre hovedkomponenter: vær åpen 
for pasientens følelser, gi en empatisk 
respons, og vis empati også non-verbalt. 
I den odontologiske versjonen er det 
viktig å presisere at vane III er inkludert 
i alle samtalefaser og kliniske faser 
(figur 2 og alle Tabell-seksjonene). 
Empatiske ferdigheter er en avgjørende 
del av den terapeutiske strategien i et 
tannlegebesøk, ikke minst når man skal 
utforske og håndtere behandlingsrelatert 
uro, frykt eller smerte.

Invester i avslutningen (vane IV) av den 
pre-kliniske samtalen 
Uansett om den pre-kliniske samtalen 
har vært kortvarig eller om den har blitt 
utvidet, for eksempel i forbindelse med 
en ny eller engstelig pasient, må alle 
relevante temaer være avklart og tatt 
hånd om før man går i gang med det 
kliniske arbeidet, siden dette forhindrer 
en videre likeverdig samtale. Vane-
komponentene her består hovedsakelig 
av å oppsummere relevant informasjon, 
agendaen for besøket som er avtalt, 
eventuelle behov, og til slutt å invitere 
pasienten til å komme med spørsmål, 
før man legger stolen bakover i 
behandlingsposisjon. 

Fasiliter opplevelse av kontroll (FK) 
(Ekstra vane i odontologi)
Ved overgangen til klinisk fase bør 
tannlegen alltid huske på at behandling 
i et intimt og sårbart område kan 
assosieres med ubehag og smerte. 
Følelser som frykt og hjelpeløshet 

kan lett trigges når man ligger i en 
forsvarsløs posisjon med en tannlege 
bøyd over seg bakfra og man i tillegg har 
munnen full av hender og instrumenter, 
som hindrer verbale muligheter 
for å uttrykke seg. På dette stadiet i 
konsultasjonen bør det derfor legges 
til rette for at pasienten skal oppleve 
kontroll. Fasilitering av kontroll (FK) 
bør uttrykkes eksplisitt, og består av to 
hovedkomponenter: 

Forutsigbarhet
Graden av forutsigbarhet bør 
skreddersys til pasientens 
kunnskapsnivå, angstnivå og/eller 
behov for detaljer. De fleste pasientene 
foretrekker å bare vite overskriftene 
på prosedyrene som skal utføres, mens 
andre trenger fortløpende oppdatering 
på hva som skjer og hva som kan 
forventes. Behovet for forutsigbarhet 
er særlig knyttet til forventet grad 
av smerte. Hvis man ikke kjenner 
pasientens behov for forutsigbarhet, er 
det nyttig med en kort avklaring av dette 
i forkant. 

Muligheten for å avbryte underveis
Pasientene bør rutinemessig oppfordres 
til å avbryte eller ta pause hvis de skulle 
trenge det underveis i den kliniske 
undersøkelsen eller behandlingen. Siden 
mange pasienter ikke er klar over denne 
muligheten eller kvier seg for å være til 
bry, bør alle nye pasienter bli introdusert 
til et eksplisitt, avtalt non-verbalt 
stoppsignal. 

DEN FØRSTE KLINISKE FASEN, 
UNDERSØKELSEN
Undersøkelsesfasen kan være kort eller 
langvarig, alt fra et røntgenbilde eller 
en kort kikk på et konkret problem, 
til en mer tidkrevende og omfattende 
undersøkelse. Siden samtale er 
forhindret mens selve undersøkelsen 
pågår, bør mest mulig av den verbale 

diagnostiske kartleggingen være 
unnagjort i forkant. Det kan allikevel 
bli nødvendig å stille supplerende 
spørsmål underveis for å sikre en mest 
mulig presis diagnose. Ellers, dersom 
pasienten er tilstrekkelig forberedt 
og avslappet, kan tannlegens en-veis-
kommunikasjon under undersøkelsen 
begrenses til praktiske instruksjoner og 
informative kommentarer. I denne fasen 
er hovedsakelig to av vanene relevante: 

Fasiliter opplevelse av kontroll (FK) 
(Ekstra vane i odontologi)
Som nevnt tidligere, bør graden av 
forutsigbarhet skreddersys til den enkelte 
pasientens individuelle preferanser. 
Hvis de kliniske prosedyrene innebærer 
ubehag eller smerte, er det særlig 
viktig å forberede pasienten på dette og 
oppmuntre til å gi tegn hvis han skulle få 
behov for å avbryte. 

Vis empati (vane III)
Siden undersøkelse i munnen hindrer 
pasientens mulighet til å uttrykke seg 
verbalt, bør tannlegen være oppmerksom 
på non-verbale tegn til smerte eller uro, 
og respondere empatisk ved behov.

SAMTALEN OM BEHANDLINGSPLAN 
Så snart den kliniske undersøkelsen har 
avdekket eller bekreftet diagnosen(e), 
starter samtalen om behandlingsplan (på 
engelsk: «shared decision making»), for å 
sikre et informert samtykke. Noen ganger 
kan beslutningen være raskt unnagjort, 
for eksempel ved enkel reparativ 
behandling. I tilfeller med flere valg eller 
mer omfattende behandlingsopplegg, 
kan denne samtalen være tidkrevende og 
omstendelig. Også i denne samtalen er 
de gode vanene nyttige som strukturelt 
rammeverk: 

Invester i begynnelsen (vane I) av 
samtalen om behandlingsplan
Pasienten bør heises opp i en likeverdig 

samtaleposisjon og nødvendig 
informasjonsmateriell bør være 
tilgjengelig. Vane-komponentene 
her består først og fremst av: å 
informere om diagnosen, relatere 
den til pasientens bekymringer eller 
symptomer, og å gi adekvat informasjon. 
Behandlingsalternativene og 
begrunnelsen for disse skal presenteres 
på en forståelig måte, inkludert 
informasjon om prosedyrene og 
implikasjonene av de ulike alternativene. 
Dette innebærer også å sjekke pasientens 
egen kunnskap og forståelse underveis.

Få tak i pasientens perspektiv (vane II)
Pasienter kan ha sine egne ideer 
om behandlingsmetoder og skal 
derfor involveres i diskusjonen om 
behandlingsalternativene og hva 
de innebærer. Man bør diskutere 
pasientens egne mål og forventninger til 
behandlingen, men også medansvaret 
for å lykkes med resultatet. Pasientens 
egne preferanser, krav og mulige 
begrensninger bør også tas med i 
diskusjonen.

Fasiliter opplevelse av kontroll (FK) 
(Ekstra vane i odontologi) 
Pasienter er ikke bare bekymret for 
ubehag og smerte, men mange kan også 
være urolige med tanke på for eksempel 
tidsforbruk, estetiske resultater eller 
økonomiske implikasjoner. Det er 
derfor viktig å gi pasienten opplevelse av 
kontroll underveis i forhandlingene om 
behandlingsplanen. 

Vis empati (vane III)
Når man informerer pasienten om 
diagnosen(e) er det viktig å opptre 
empatisk, spesielt i de tilfellene hvor 
man må presentere dårlige nyheter. Det 
kan også være aktuelt å vise empati når 
man snakker om pasientenes behov og 
potensielle begrensninger. 

Invester i avslutningen (vane IV) av 
samtalen om behandlingsplan
Investeringene i avslutningen av 
denne samtalen består i hovedsak av: å 
oppsummere og bekrefte beslutninger 
som er tatt, sjekke at pasienten forstår 
hva de innebærer og å invitere til 
spørsmål. Denne samtalen blir som 
oftest etterfulgt av klinisk behandling. 

MOTIVASJON OG INSTRUKSJON, HVIS DET 
ER RELEVANT FOR BEHANDLINGSPLANEN 
(ER OFTE EN SEPARAT OG LØSREVET 
SAMTALE)
I de tilfellene hvor behandlingsresultatet 
avhenger av pasientens egen innsats 
og etterlevelse, inkludert endring av 
tannhelseatferd, blir dette temaet en viktig 
del av samtalen om behandlingsplanen. 
Men i de tilfellene man skal i gang med 
klinisk behandling i samme seanse, 
blir dette temaet ofte utsatt til etterat 
behandlingen er overstått, for å sikre 
bedre oppmerksomhet. Uansett bør 
pasienten sitte oppreist i en likeverdig 
samtaleposisjon. I de tilfellene hvor dette 
temaet tas opp i en atskilt og løsrevet 
fase, vil de gode vanene være nyttige som 
rammeverk også for denne for samtalen. 

Invester i begynnelsen (vane I) av 
samtalen med motivasjon og instruksjon
Man bør alltid introdusere temaet 
tannhelsevaner med å spørre pasienten 
om tillatelse til å snakke om det, og 
starte med å informere om diagnosen 
dette temaet er knyttet til.

Få tak i pasientens perspektiv (vane II)
Her bør man utforske pasientens egne 
oppfatninger, nåværende tannhelsevaner 
og hvilke mål selv har for tannhelsen sin. 
Eventuelle begrensninger og ambivalens 
må drøftes på en ikke-fordømmende måte.

Fasiliter opplevelse av kontroll (FK) 
(Ekstra vane i odontologi)
Siden opplevelse av kontroll er en viktig 
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faktor i motivasjonsprosessen (23), bør 
man praktisere FK i denne samtalen. 
Dette kan gjøres både gjennom 
spørsmålet om tillatelse til å diskutere 
tannhelsevaner, men også ved å spørre 
om tillatelse før man setter i gang med 
instruksjoner og rådgivning, og ellers la 
pasienten delta i beslutninger og valg.

Vis empati (vane III)
Ettersom utilstrekkelig tannhelseatferd 
ofte har sammenheng med emosjonelle 
temaer som skam, avhengighet eller 
motstand mot endring, er det svært 
avgjørende at man viser empati og 
respekt i denne samtalen.

Invester i avslutningen (IV) av samtalen 
med motivasjon og instruksjon
Samtalen bør avsluttes med en 
oppsummering og bekreftelse av de 
tiltakene og målene man har blitt enige 
om underveis, for deretter å støtte 
pasienten og invitere til spørsmål.

KLINISK FASE, BEHANDLING 
Siden behandling i munnen gjør det 
vanskelig å opprettholde en likeverdig 
samtale, bør alle beslutninger og 
spørsmål være avklart på forhånd, 
inkludert pasientens preferanser med 
hensyn til forutsigbarhet, stoppsignal, 
smertekontroll og eventuelle andre 
tilpasninger og hensyn. På denne måten 
kan tannlegen jobbe mer effektivt og sikre 
kvaliteten på det kliniske arbeidet ved å 
begrense en-veis-kommunikasjonen sin 
til relevante informative kommentarer, 
praktiske instrukser og evt. ros ved god 
medvirkning fra pasientens side underveis. 
I denne fasen er det hovedsakelig følgende 
vaner som er relevante:

Fasiliter opplevelse av kontroll (FK) ( 
Ekstra vane i odontologi)
Selv om pasienten har fått tilstrekkelig 
forutsigbarhet, kan enkelte behandlings 
prosedyrer oppleves ubehagelige eller 

utmattende. Under slike prosedyrer 
er det ekstra viktig å minne om 
stoppsignalet. Dette gjelder også når 
pasienten har fått anestesi. Han bør 
alltid få muligheten til å avbryte eller ta 
pause underveis ved behov for det. 

Vis empati (vane III) 
Under teknisk kompliserte prosedyrer 
kan det være spesielt utfordrende for 
tannlegen å holde oppmerksomheten på 
non-verbale signaler fra pasienten. Ikke 
desto mindre er det her viktig å sikre at 
noen følger med, for å kunne respondere 
empatisk ved behov.

SAMTALE VED AVSLUTNINGEN AV 
BESØKET
Uavhengig av innholdet og varigheten på 
de samtalefasene og kliniske fasene

som har funnet sted, skal 
tannlegebesøket avsluttes med en 
samtalefase, hvor pasienten sitter 
oppreist i en likeverdig stilling. Her 
får man bruk for vane II (få tak i 
pasientens perspektiv) og vane III (vis 
empati), i tillegg til vane IV (invester i 
avslutningen av besøket). Vane IV består 
i denne fasen hovedsakelig av følgende 
komponenter:

Debriefing
Ettersom det alltid er en viss mulighet 
for at pasienten kan ha opplevd 
behandlingen som smertefull eller 
utmattende, kan man ved å anerkjenne 
pasientens innsats og sjekke hvordan 
han har det, finne åpninger til å 
respondere empatisk. Slik får man 
muligheten sammen med pasienten til å 
finne eventuelle tilpasninger for senere 
anledninger, og samtidig forsterke 
tilliten og den terapeutiske alliansen.

Oppsummering
Så snart pasienten er klar for det, er 
tiden inne for å oppsummere hva som 
har vært gjort i seansen og bekrefte de 

beslutningene og avtalene man har blitt 
enige om.

Gjennomgang av neste skritt 
og invitere til spørsmål
Til slutt kan man avrunde besøket ved 
å gi pasienten forutsigbarhet (hva han 
kan vente seg postoperativt eller hva som 
skal skje videre) og deretter invitere til 
å komme med spørsmål. Hvis pasienten 
trenger hjelpemidler (for eksempel 
skriftlig materiell) bør han få dette med 
seg. Før pasienten forlater klinikken, 
kan man her forsikre om at man vil være 
tilgjengelig for videre støtte ved behov.

KONKLUDERENDE BEMERKNINGER
Modellen «Fire + En gode Vaner for 
Tannlegebesøk (på engelsk: The Four 
+ One Habits Model for Dental Visits 
(4+1HD))» som er presentert i denne 
artikkelen, er en videreutviklet versjon 
av den originale «The Four Habits 
Model (4H)» (4), som er blitt tilpasset 
for tannlegebesøk. Modellen har blitt 
supplert med ekstra vane, å fasilitere 
opplevelse av kontroll (FK), på grunn av 
den avgjørende betydningen dette har 
under tannlegebesøk. 

Rammeverket i 4+1HD består av 
en basis-kjerne, som har til hensikt 
å gi tannleger nyttige verktøy som er 
overkommelige å bruke rutinemessig i en 
travel klinisk hverdag. Siden rammeverket 
kan utvides, tar modellen også høyde 
for å kunne brukes til flere oppgaver 
og problemstillinger, som for eksempel 
anamneseopptak ved nye pasienter, 
rutinemessig kartlegging av frykt og 
andre behandlingsrelaterte problemer, 
samt motiverende samtaler. Bruken 
av det samme generiske rammeverket 
vil kunne lette kontinuiteten av 
kommunikasjonstreningen for 
tannlegestudenter som har lært om 4H i 
fellesundervisning med legestudentene i 
sine prekliniske semestre. Erfaringen fra 
tannlegeundervisningen i Oslo støtter 
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denne antakelsen, men det gjenstår å 
teste dette empirisk. 

Implementering av 4+1 HD 
i odontologi vil generere flere 
forskningstemaer vedrørende 
effektivitet, nytteverdi, 
gjennomførbarhet og 
behandlingskvalitet, så vel som grad av 
tilfredshet og stress hos både pasienten 
og klinikeren selv. Forsknings-
prosjekter på 4H innen medisin peker 
på modellens gunstige effekt på flere av 
de nevnte områdene (7,9,10). 

Med tanke på risikoen for stressrelaterte 
sykdommer og utbrenthet blant 
tannleger og hvordan stressfaktorer er 
knyttet til pasienthåndtering (24-27), 
er det verdt å merke seg en norsk studie 
som blant annet viser at undervisning 
av leger i bruken av 4H hadde en positiv 
innvirkning på mestringstillit og 
opplevd stress (11). Tatt i betraktning 
hvor stor betydning opplevelsen av 
kontroll har for pasientens angstnivå 
under tannbehandling (14, 19-22), er det 
også grunn til å anta at det å praktisere 
den ekstra vanen FK vil kunne bidra 
til å øke effektiviteten av den kliniske 
behandlingen. 

Systematisk kartlegging av 
behandlingsrelatert frykt og uro 
har også blitt inkludert i modellen, i 
den utvidede pre-kliniske samtalen 
som finner sted når en pasient er ny 
på klinikken. Implementeringen 
av 4+1HD i tannlegestudentenes 
kommunikasjonstrening vil dermed 
kunne bidra til å øke praktiseringen av 
en slik kartlegging rutinemessig ute i 
allmennpraksis. 

Alt i alt understreker dette 
betydningen av å forske videre på 
implementeringen og effekten av 
4+1HD i odontologi, for å validere 
og teste modellen og dens tilleggs-
komponenter, både innen undervisning 
og i tannlegebesøk hos ulike kategorier 
av klinikere.
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sammenheng. Nå lanseres 
et undervisningsopplegg for 
tannhelsepersonell i etterkant 
av filmen. Bak film og opplegg 
står produksjonsselskapet 
«Sant&usant» og anerkjente 
fagpersoner.

Tekst: Anne L. Buvik
Bilder: Sant&usant

– Vi hadde lenge hatt et ønske om å lage en 
filmfortelling, ikke bare intervjue personer 
omkring dette emnet, og en film som 
kunne bidra inn i kampen mot vold og 
overgrep, forteller regissør Tone Grøttjord-
Glenne. 

Dette handler filmen om:
Emilie ble seksuelt misbrukt fra hun var 

6 til 12 år av sin stefar, som ble dømt for 
overgrepene. Etter fem år i barnevernet 
kommer Emilie hjem til sin mor og tre 
yngre søsken. Filmen følger henne fra hun 
er 18 til 20 år og viser hvor viktig det er for 
Emilie å stå frem med sin historie, og hvor 
vanskelig det er for samfunnet å ta imot 

henne. Greier hun å konfrontere sin mor 
og bryte familiens mørke hemmelighet, 
slik at de sammen kan fortelle hennes 
stesøsken hvorfor deres far er i fengsel? 
«Alt det jeg er» viser for første gang 
konsekvenser av seksuelle overgrep fra 
barndommen sett utelukkende gjennom 
øynene til et ungt menneske. Dette er 
historien om en usedvanlig modig ung 

kvinne på vei til forsoning.
Filmen ble først satt opp på kino. Ca. 

6000 rakk å se den før kinoene stengte 
ned som følge av Covid-19, og den 
høstet meget gode kritikker og fikk mye 
oppmerksomhet og omtale. 

Men filmen var bare begynnelsen:
– «Alt det jeg er» har vokst til å bli et 

vesentlig nasjonalt endrings-prosjekt som 

nå blir brukt av mange aktører. I løpet av 
de neste to årene har vi klare målsetninger 
for hvordan vi, sammen med Emilie, kan 
bidra inn i arbeidet mot vold og overgrep 
og øke forståelsen av hvordan det er å leve 
med traumer fra barndommen, forteller 
Grøttjord-Glenne.

– Vi skal løfte Emilies stemme inn 
i offentlig etat for å gi kunnskap og 
refleksjon til voksne som jobber med 
barn og unge. Flere arbeidsplasser fra 
ulike sektorer har allerede sett filmen og 
tilbakemeldingene har vært veldig gode. 
Inspirert av dette har vi i samarbeid med 
fagmiljøene i de ulike sektorene, utviklet 
e-læringskurs som kombinerer klipp fra 
filmen og råmaterialet med skreddersydd 
fagkunnskap tilpasset hver enkelt sektor.

– Vi skal gi kunnskap til profesjons-
studenter som utdanner seg til 
å jobbe med barn og unge. Flere 
universitet og høyskoler skal bruke 
filmen og e-læringskursene våre som 
undervisningsmateriell fra høsten; 
barnevern, sosionom og lærer-studie er 
noen av dem, og vi er også i dialog med 
utdanningene for tannhelsepersonell, sier 
hun.

Ved å følge Emilie gjennom to år fikk 
man et enormt stort filmmateriale, 
og alt kunne selvsagt ikke brukes i 
dokumentarfilmen. Men mye er relevant 
tilleggsmateriale, som kan brukes i de 
ulike undervisningsoppleggene.

– Blant annet er det en seksjon hvor 
Emilie uttrykker den redsel og det 
ubehag hun har ved tannbehandling, 
som en følge av de overgrep hun 
har vært usatt for. Denne sekvensen 
bruker vi i undervisningsfilmen for 
tannhelsepersonell, forteller regissøren.

Undervisningsopplegget er lagt opp som 
et e-læringskurs, hvor man kombinerer 
denne ekte historien med fagkunnskap. 
I kurset beregnet for tannhelsepersonell 
har man blant annet benyttet seg av 
spesialtannlege  Anne Rønneberg og 
tannpleier og PhD Ingfrid Brattestø 
Vaksdal, begge kjente navn fra arbeid med 
sårbare barn. 

Selskapet Sant&Usant, som har produ-
sert filmen og undervisningsopplegget, 
jobber nå aktivt for å gjøre begge deler 
kjent. Filmen ble gjort kjent på Fagråds-
møte med tannpleierutdanningene av  
tannpleierutdanningen i Innlandet. De 
hadde planer om å kjøpe den og bruke den 
som læring overfor studententer. 

– NTpF tok kontakt med firmaet og har 
fått tilsendt filmen. NTpF ser potensialet i 
at filmen kan nyttes som læringsarena på 
området i den offentlige tannhelsetjenesten 
eller på større private tannklinikker. Dette 
er viktig tema, og det er nyttig at tema som 
blir tatt opp blir diskutert i etterkant, sier 
NTpFs leder Hilde Aga.

– Det er viktig for oss at 
undervisningsopplegget blir mest mulig 
kjent, slik at så mange som mulig kan 
gjennomføre det. I tillegg til studenter ved 
universiteter og høyskoler, vil vi gjerne 
gi flest mulig yrkesaktive muligheten til 
å gjennomføre det. Derfor håper vi at 
flest mulig vil løfte det inn på sin egen 
arbeidsplass, og foreslå for klinikkledelsen 
at alle gjennomfører opplegget. Vi søker 
også samarbeid med fylkeskommunen 
som organiserer tannhelsetjenesten, sier 
Grøttjord-Glenne.

Filmer mot 
tannbehandlingsangst
En av fem nordmenn vegrer å gå til tannbehandling. Gjennom 
prosjektet «Tenner, skam og angst» vil Kompetansesenteret 
Tannhelse Midt (TkMidt) og Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Øst (TkØ) lage filmer om hvordan håndtere 
tannbehandlingsangst.

Målet med filmene er å gjøre det enklere for pasienter med ulik grad av 
tannbehandlingsangst til å oppsøke tannlege eller tannpleier. Prosjektet skal også 
lage instruksjonsvideoer for tannhelsepersonell. Dette for at tannleger, tannpleiere 

Hun understreker at tannhelsetjenesten, 
men først og fremst tannpleierne, er 
nøkkelpersoner i arbeidet med å avdekke 
vold og overgrep mot barn. 

– Det er nesten ingen som er tettere på 
barna regelmessig av helsepersonell enn 
tannpleieren. Derfor er det særdeles viktig 
med best mulig kompetanse og kunnskap 
på dette viktige området. Vold og overgrep 
må fanges opp tidlig, understreker hun.

Mer informasjon om filmen og 
utdanningsopplegget, og hvordan man 
kan komme i kontakt med filmskaperne 
og gjennomgå utdanningsopplegget, 
finnes på siden www.altdetjeger.no. 

Plakaten til filmen «Alt det jeg er».

Regissør av filmen «Alt det jeg 
er», Tone Grøttjord-Glenne. 
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nære relasjoner. Å være utsatt for orale 
overgrep gir 85 % høyere forekomst 
av tannbehandlingsangst enn hos 
gjennomsnittsbefolkningen. En pasient 
som har vært utsatt for orale overgrep 
kan for eksempel ha problemer med å 
legge seg ned i tannlegestolen. Mange 
overgrepsutsatte har ofte lite eller ingen 
erfaring med ordinær tannbehandling 
og er derfor ikke klar over hvilken 
tilrettelegging tannlegen faktisk kan 
tilby.

Den største pasientgruppen er 
imidlertid de som har mild eller moderat 
tannbehandlingsangst, og utgjør cirka 
15 prosent av den voksne delen av 
befolkningen.

– Pasientene frykter ulike aspekter ved 
tannbehandling. Én informasjonsvideo 
vil derfor ikke være tilstrekkelig for 
å dekke behovet til pasientgruppen. 
Aldersspennet er også stort, og en 
20-åring trenger en annen tilnærming 
enn en 60-åring. I tillegg vil 
tannbehandlingsbehovet variere, sier 
Myran. Filmene vil derfor være rettet 
både mot de som har mild, moderat eller 
sterk tannbehandlingsangst.

Eksempler på filmer kan være hvordan 
tannlegestolen fungerer, hva som skjer 
under narkosebehandling, hvordan 
pasienten kan takle skremmende tanker 
under tannbehandling eller hvordan be 
behandleren om pause.

– Overraskende mange er ikke klar 
over at de kan bruke stoppesignal hos 
tannlegen. Å kjenne til dette er god 
folkeopplysning, og kan senke terskelen 
til å oppsøke tannbehandling, sier 
Myran.

INSTRUKSJONSVIDEOER FOR 
TANNHELSEPERSONELL
Under et tannlege/tannpleierbesøk 
kan det oppstå situasjoner som kan 

overraske eller gjøre behandleren utrygg. 
Tannhelsepersonell kan bli usikre på 
hvordan de skal håndtere redde pasienter 
og etablere gjensidig tillit.

– På kurs har vi registrert at 
tannhelsepersonell etterspør mer 
opplæring om hvordan de kan 
gi tilrettelagt og traumesensitiv 
tannbehandling, sier Myran. Prosjektet 
vil derfor utvikle instruksjonsvideoer 
med temaer som eksempelvis 
injeksjonsfobi, traumeforståelse og 
hvordan tilrettelegge for pasienter med 
ulik grad av tannbehandlingsangst. 

og tannhelsesekretærer skal bli 
enda tryggere i å gi traumesensitiv 
tannbehandling (se faktaboks) og ivareta 
god kommunikasjon med pasienten, 
sier psykologspesialist og prosjektleder 
Lena Myran ved TkMidt. Sammen med 
TkØ leder hun utviklingsprosjektet, 
som er finansiert av Stiftelsen Dam 
gjennom Rådet for psykisk helse. I 
prosjektet deltar også Landsforeningen 
mot seksuelle overgrep (LMSO), Norsk 
forening for odontofobi (NOFOBI) 
og faggruppen i TOO-prosjektet 
(tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- 
og overgrepsutsatte og personer med 
odontofobi, se faktaboks).

– Hvis smerten blir uutholdelig har vi 
sett at pasienten kan ty til eget grep for 
å slippe å gå til tannlege, for eksempel 
ved å selv fjerne rester av tannrot med en 
spiker, sier Myran.

Svekket oral helse kan også påvirke 
dagliglivet og det sosiale livet.

– Tannbehandlingsangst er ofte 
knyttet til skam. Mange er redde for å 
bli fordømt og møtt med utsagn som 
«Hvorfor har du ikke kommet før?», hvis 
de endelig oppsøker tannlege. Å unngå 
og smile fordi han eller hun skammer 
seg over tennene sine, kan gjøre det 
vanskelig å møte andre mennesker. Det 
kan redusere livskvaliteten. Frykt for at 
det skal lukte vondt av munnen eller at 
andre kan legge merke til tennene, kan 
hindre nærhet og føre til isolasjon, sier 
Myran.

GRADER AV TANNBEHANDLINGSANGST
Det er ulike årsaker til 
tannbehandlingsangst. Mange har 
vonde opplevelser hos tannlegen fra 
barndommen. En annen grunn kan 
være overgrep eller vold. Mellom fem 
og ti prosent av befolkningen har vært 
utsatt for seksuelle overgrep og vold i 

TRAUMESENSITIV TANNBEHANDLING 

Innebærer å etablere en trygg relasjon 
til pasienten, avklare og ivareta 
pasientens grenser, behov og signaler 
under tannbehandling. 
Det kan for eksempelvis være:
• avklare grenser for fysisk nærhet 
• ikke bruke utstyr i munnen uten 
samtykke 
• forberede pasienten på bevegelser eller 
sanseinntrykk
Smerter, skam og tap av sosialt liv I 
den voksne delen av befolkningen har 
cirka fem prosent odontofobi, altså 
ekstrem frykt for tannbehandling. 
En person med odontofobi unngår 
ofte tannbehandling og kan derfor i 
perioder leve med sterke tannsmerter. 
På sikt kan det gi alvorlige konsekvenser 
for munnhelsen og påvirke blant 
annet inntak av mat. For å slippe 
tannlegebesøk er smertestillende 
medikamenter løsningen for mange.
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2020 med tittelen “Har du orden på 
instrumentene?” handlet om viktigheten 
av å benytte skarpe, perodontale 
håndinstrumenter og prioritere 
vedlikehold av instrumenter, samt å 
investere i nye instrumenter. Dette 
med tanke på å sikre kvaliteten av 
perodontale behandlinger, pasientenes 
opplevelse av behandlingen og av 
behandlerens håndlag, og, ikke minst, 
for å forebygge arbeidsrelaterte skader 
i behandlerens hender og håndledd. 
Bakgrunnen for min interesse for 
instrumentsliping er at mange av mine 
tannpleierkollegaer arbeider med slitte 
og sløve instrumenter, som for lengst 
har mistet sin styrke, og som burde 
vært skiftet ut. Formålet med denne 
artikkelen er, mer spesifikt, å gjøre rede 
for de vurderinger man skal gjøre ved 
sliping og utskifting av perodontale 
instrumenter, samt å sette fokus på 
regelmessig instrumentkontroll. 

Som jeg redegjorde for i min forrige 
artikkel, er det mye som tyder på at 
en innsats på dette området kan ha 
avgjørende betydning i forhold til å 
forebygge en del muskel/skjelettlidelser 
og arbeidsskader i vårt fag. 

KLINISKE PRINSIPPER FOR 
INSTRUMENTENES LEVETID 
I det påfølgende vil jeg først se på 
hvordan slitasje av perodontale 
instrumenter defineres i vitenskapelig 
litteratur. Hvor og når kan vi si at et 
instrument er slitt? Der finnes få studier 
som beskriver dette. Men av de som 
finnes, kan man sammenfatte: Alle 
perodontale instrumenter har felles 
karakteristika i konstruksjonen av den 
arbeidende del. 

På figur 1 ses en skisse over 
konstruksjonen for et perodontalt 
instrument. På figur 2 ses den 
arbeidende del på en spesialcurette 
forstørret i et mikroskop. På figur 

1 vises det hvordan den faciale flate 
møtes med lateral flate og danner en 
skjærekant. Perodontal terapi som 
depurasjon og rotavglatting resulterer i 
slitasje av skjærekanten på perodontale 

Tekst: Tatiana Brandt, tannpleier, 
undervisningsassistent ved Skolen 
for Klinikkassistenter og Tannpleiere 
(SKT), master i sunnhetspedagogikk. 
Først publisert i danske «Tandplejeren». 
Oversatt fra dansk av Anne L. Buvik
Foto av instrumenter: Tatiana Brandt

TID FOR Å BYTTE INSTRUMENTER
Jeg har i min artikkel i Tannstikka nr. 3 2020 belyst betydningen av å benytte 
skarpe instrumenter, som er korrekt vedlikeholdt. I denne artikkelen får du noen 
konkrete, kliniske anvisninger som kan hjelpe deg med å vurdere hvorvidt dine 
instrumenter er henholdsvis slitte, korrekt slipt eller er klare for å kasseres.

Sitat fra Bernardino Ramazzini 
epokegjørende verk fra 1700 «De Morbis 

Artificium» (dansk utgave «Om Sygdom og 
Arbejde», 2007), hvor han beskriver en lang 
rekke av samtidens yrker og de sygdommer 

som de kan påføre deres utøvere. Ramazzini 
regnes som arbeidsmedisinens far.

En persons arbeid må 
aldri være en fare for 

vedkomnes helse, og på 
ingen måte en risiko 

for  for dennes liv

Sykdommer og arbeidsskader påvirker 
vår livskvalitet, vår funksjonsevne 
og kan ha negative effekter for vår 
mentale helse. Alle profesjoner har 
sine typiske arbeidsmiljøproblemer 
som kan føre til skader eller sykdom 
[1]. Statisk gjentatte arbeidsbevegelser 
er blant risikofaktorene i vårt fag. 
Sykdomskonsekvensene er ulike fra 
bransje til bransje.

I tannpleierfaget kan det være 
vanskelig å vende tilbake til en 
arbeidshverdag når skaden først 
er skjedd. Typisk nok går man fort 
tilbake til de samme arbeidsstillinger 
og det samme arbeidsmiljøet. Det 
betyr at det er sunn fornuft og klare 
gevinster forbundet med proaktivt å 
forebygge arbeidsskader i tannpleierens 
arbeidsmiljø, sammenliknet med 
den behandling, gjenopptrening, 
sykefravær og de usikre prognoser som 
kan følge en arbeidsskade. En oversikt 
over ergonomiske intervensjoner 
viser videre at det å komme tilbake i 
arbeid etter en sykemelding grunnet 
muskel/skjelettbesvær (musculoskeletal 
disorders (MSB)) ser ut til å være 
påvirket av personens evne til å tilpasse 
seg smerte og symptomer, mer enn å 
være fullstendig fri for smerte og andre 
symptomer [2]. 

Min artikkel i Tannstikka nr. 3 i 

Et nytt og et slitt instrument. På det 
slitte instrument (nederst) er den 
arbeidende del halvert i størrelse. 
Instrumentet skal kasseres.

ANTALLET DEPURASJONSBEVEGELSER 
OG SLITASJE 
Noen depurasjonsbevegelser kan føre til 
oppskrapet kant på skjærekanten. Det 
gir ujevnheter i form av mikroskopiske 
metallflak på ståloverflaten (figur 3). Det 
er ikke et stort problem, da metallflakene 
er så fine at de enkelt kan fjernes ved et 
par slipende bevegelser med Arkansas 
slipestein. Tal. et al-studiet har påvist at 
allerede etter 15 depurasjonsbevegelser 
på tannens rotoverflate dannes det en 
tredje flate, kalt bevel-facet, mellom 
faciale og laterale flater. 20 til 40 
depurasjonsbevegelser vil resultere 
i en bredere bevel på ca. 30 µm [3]. 
Undersøkelser med elektronmikroskop 
har vist at størrelsen på bevel økes i takt 
med antallet depurasjonsbevegelser 
(fra 15-45). Dette gjelder både for både 
instrumenter av rustfritt stål samt 
instrumenter av karbonstål. 

Etter 45 bevegelser er det kun 5% 
av instrumenter i rustfritt stål som 
forblir skarpe, sammenliknet med 
20% av instrumenter i karbonstål 
[4]. Flere kilder foreslår å bruke Tal. 
et al-studiet som en retningslinje for 
instrumentsliping. Her anbefales det 
å slipe instrumentene etter 20-40 
depurasjonsbevegelser [3;5]. Hver gang 
vi sliper våre instrumenter, reetablerer vi 
skjærekanten under forutsetning av at vi 

instrumenter. Den sløve skjærekanten 
som er vist på figur 2, reflekterer lyset, i 
motsetning til en skarp skjærekant, som 
vil samle lyset. Det er en god visuell test 
som kan og bør utføres i god belysning. 
Instrumentet i figur 2 skal slipes slik at 
skjærekanten gjenetableres.

At skjærekanten blir gjenopprettet 
er obligatorisk for kvaliteten av de 
påfølgende perodontale behandlingene. 
Skjærekanten blir per definisjon 
gjenetablert når to flater på instrumentet 
møtes. Ved scalere og curetter er det 
snakk om kontakten mellom faciale og 
laterale flater [3]. 
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sliper instrumentene korrekt. Samtidig 
fjerner vi en del av materialet på den 
arbeidende del. Ved sliping av laterale 
flater fjernes i gjennomsnitt 5,21 µm 
metall (figur 5).

Når ca. halvdelen av facialflatens 
bredde (ca. 500 µm) på et 
standardinstrument er slipt bort, er 
instrumentet per definisjon slitt ut og 
skal skiftes ut. Det finnes dog mer skjøre 
instrumenttyper, benevnt som mini og 
makro, som er finere i arbeidsdelen og 
derfor blir raskere slitt sammenliknet 
med de standardiserte perodontale 
instrumenter. 

Ut fra beregninger av det 
gjennomsnittlige materialtap fra den 
laterale flate tilsvarer den maksimale 
levetid for en curette ca. 96 slipinger [3]. 
Dette tallet er en god tommelfingerregel 
til beregning av perodontalinstrumentets 

skjærekanten skarp. Gjenetableringen 
av arbeidsdelens kontur vil derimot 
kreve en mer omfattende sliping og føre 
til større metalltap. Daglig sliping vil 
dermed forlenge instrumentets levetid 
[5]. 

Det fremgår av en studie at 
en reduksjon svarende 20% på 
instrumentets faciale eller laterale 
flater vil resultere i et markant 
fall i arbeidsdelens kraft [6]. På 
dette tidspunkt skal man være 
oppmerksom på økt tidsforbruk og 
større håndanstrengelser. Det er 
viktig å anerkjenne og snakke om at 
alle depurasjonsinstrumenter har en 
begrenset levetid og skal kasseres på et 
gitt tidspunkt. Et essensielt spørsmål 
er om det rent faktisk er mulig å måle 
perodontale instrumenters slitasje i 
prosent uten å ha et spesielt måleverktøy 

og en metode. Der er f.eks. utviklet et enkelt verktøy til måling 
av slitasje av ultralydspisser. Man sammenligner instrumentets 
spisslengde med en mal og kan dermed måle hvor mye av 
instrumentlengden som er slitt vekk. Det er en enkel metode 
som er ukomplisert å gjennomføre i praksis. 

Det er behov for noe tilsvarende for våre håndinstrumenter. 
Det ville gjøre det enklere for oss som tannpleiere å identifisere 
og sortere vekk utslitte instrumenter, og å argumentere for 
behovet for å kjøpe inn nye instrumenter. 

SPESIAL- OG UNIVERSALCURETTERS KARAKTERISTIKA 
Det er verd å merke seg at spesial- og universalcuretter har 
avrundede spisser, noe som minsker risikoen for skade 
på gingiva ved subgingivalt bruk. Den arbeidende delen 
på spesialcuretten har på den skjærende side en konvekst 
profil, noe som forbedrer anlegget mod tannen ved lette 
konkaviteter. Ved sliping av spesialinstrumentene er det viktig 
at de overnevnte instrumentkarakteristika bevares, det vil 
si avrundet spiss og konveks profil av skjærekanten [7]. Det 
betyr at tannpleieren under alle omstendigheter skal reagere 
på endring av instrumentkarakteristika som deformering av 
avrundet spiss på curetter og endring av konveks profil på 
skjærekanten, noe som kan oppdages ved hjelp av en lupe eller 
mikroskop. 

Endring av instrumentprofil og dermed forringelse av 
instrumentets kvalitet kan også være et resultat av feilaktig 
sliping. La oss se på et par eksempler hvor det er gått galt med 

Figur 1: Den fasiale flate møter den laterale flate og danner en 
skjærekant. Grafisk design: Karsten Søballe.

Facial flate

Lateral flate

Skjærekanter tegnet 
opp med rød strek

Figur 2: Arbeidende del forstørret i mikroskop. 
Skjærekanten svarer til konveks bue (se pilen).

Figur 3 (øverst): Mattet/oppfliset kant mellom 
facial og lateral flate. 

Figur 4 (nederst): Bevel/facet med smal avstand 
mellom facial og lateral flate. Figur 3, 4 og 5 er 
inspirert av ingeniørtegninger fra en vitenskapelig 
artikkel [3]. Grafisk design: Karsten Søballe

Flosset kant (Burr)Bevel

Thirty-one percent estimate 
that a scaler or curette will last 12 to 18 months, while 24 percent 

say instruments last fewer than 12 months [9].

F = 5,21 µm
 
500 µm : 5,21 µm 
= 96 beslibninger

Figur 5: Ved sliping av laterale flater fjernes i gjennomsnitt 5,21 µm metal.

Af et studie fremgår 
det, at reduktion 

svarende  til 20% på 
instrumentets faciale 
eller laterale flader vil 
resultere i et markant 
fald i arbejdsdelens 

kraft [6].

levetid, ut fra antallet perodontale 
behandlinger. Ideelt sett burde den 
enkelte scaler og curette slipes etter hver 
depurasjon. Et par slipebevegelser med 
slipestein vil være tilstrekkelig for å gjøre 
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vurderingen av instrumentets kvalitet: 
De to instrumentene i figur 6 og 7 
ble sendt til profesjonell sliping, men 
er senere kassert som ubrukelige av 
fagsliperen.

DET STORE REGNESTYKKET
Det som etter min mening fremstår 
som et paradoks når vi snakker om 
slitte instrumenter, er hvordan fokus 
på prisen for nye instrumenter kan 
overskygge konsekvensen av å benytte 
slitte og ineffektive håndinstrumenter. 
Det handler både om at selve 
behandlingene tar lengre tid, det brukes 
mer tid på sliping, og, det som etter 
mitt syn er viktigst: De menneskelige 
konsekvenser for tannpleieren ved en 
langtidssykemelding, både i forhold til 
økonomi, helse, fremtidsperspektiver og 
rent eksistensielt. 

Det er klinisk dokumentet at glatte 
og rene tannoverflater oppnås hurtigst 
når det blir anvendt skarpe curetter [8]. 
Hvis man lagde «det store regnestykket» 
med bakgrunn i instrumentenes 
innkjøpspris, behandlingenes kvalitet, 
tidsforbruk på tannrensing, den fysiske 
slitasjen på tannpleieren, sykepenger 
osv., ville resultatet sannsynligvis vise 
at det i høyeste grad kan betale seg 
å investere i sliping og regelmessige 
innkjøp av nye og skarpe redskaper. 
Det er i hvert fall verd å overveie å ha en 
instrumentansvarlig på klinikken, som 

fortløpende inspiserer håndinstrumenter 
og sørger for slipning og frasortering av 
slitte instrumenter. 

Sagt på verkstedsspråk: Den som 
smører godt, kjører godt!

Figur 6: Gracey curette 13-14. Arbeidende del er 
halvert i størrelsen. Konveks bue og hele skjærekanten 
er slitt bort. Instrumentets design kan ikke 
gjenoprettes, og instrumentet kan ikke lenger brukes. 

Figur 7: Det er vanskelig å identifisere dette 
parodontale instrumentet på grunn av mislykket 
sliping. Den arbeidende del er nesten halvert, så man 
ikke kan se den karakteristiske form på instrumentets 
tå, som er slips spiss. Dermed har instrumentet mistet 
sin styrke.

Mange tror det er umulig å nå frem til ungdom. Sannheten er at dagens ungdom er mer 
samfunnsengasjerte enn noen gang, og de ønsker å ta vare på seg selv og andre. Et 
samarbeidsprosjekt viser at når budskapet om hva som er sunn mat tilpasses og gjøres 
forståelig og engasjerende er ungdom mottakelig.

Opplysningskontoret for frukt og grønt 

KOSTRÅD MED UNGDOMMELIG VRI

FAGLIG FAGLIG
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– Prosjektet Sunn ungdomsmat 
har bidratt til viktig innsikt om 
ungdomsmålgruppen. Ungdom 
i alderen 13 – 16 år er i en viktig 
brytningsfase, der de skal etablere egne 
vaner, sier Guttorm Rebnes, Direktør i  
Opplysningskontoret for frukt og grønt.

PROSJEKTET SUNN UNGDOMSMAT
Hvert år brukes det millioner av kroner 
på holdningskampanjer mot unge, 
men resultatene er varierende, for det å 
kommunisere med ungdom er vanskelig.

De siste tre årene har Opplysnings-
kontoret for frukt og grønt, sammen 
med de øvrige opplysningskontorene i 
landbruket og Norges Sjømatråd, jobbet 
aktivt med landets ungdomsskoleelever 
gjennom prosjektet «Sunn 
ungdomsmat»[1]. Målet har vært å 
påvirke 13-16-åringer til å spise sunnere 
mat i skolehverdagen, samt å gi dem 
en økt forståelse av Helsedirektoratets 
kostråd.

I løpet av en treårs-periode har 
«Sunn ungdomsmat» gjennomført tre 
konkurranser: NM i lunsj, Lag din egen 
lunsj-reklame og Lag din egen lunsj- 
oppdrag kostråd. Alle konkurransene 
har som navnene tilsier hatt skolelunsjen 
i fokus, og eleven har blitt utfordret 
både med praktiske, teoretiske, digitale 
og kreative oppgaver. Som drivere av 
konkurransen har populære influensere 
blitt hentet inn.

Influenserene har hatt en viktig rolle 
for å engasjere, men påpeker også 
at foreldrene har en viktig rolle for 
ungdoms kosthold i forhold til hva 
som kjøpes inn til maten som tas med 
hjemmefra.

KONKURRANSE ENGASJERER
Konkurranser for å engasjere 
ungdommen har vært prosjektets 
viktigste virkemiddel. Konkurransene 
har vært frontet av ledende influensere, 

noe som har vært en svært vellykket 
strategi. I løpet av de tre årene prosjektet 
har pågått har 36 prosent av alle landets 
ungdomsskoler og til sammen 60 000 
ungdommer deltatt. Av de som har 
deltatt er det betydelig flere som sier de 
spiser mer i tråd med kostrådene enn de 
som ikke har deltatt.

#MERAV DET SOM ER BRA FOR OSS
Ifølge Helsedirektoratet bør man 
spise mer grønnsaker, frukt og bær, 
grove kornprodukter og fisk. 87 % av 
ungdomsskoleelevene har oppfattet at 
Helsedirektoratet anbefaler 5 om dagen.

Undersøkelsen Opinion har foretatt viser 
at 6 av 10 ungdomsskoleelever mener det 
er viktig å spise fem porsjoner frukt og 
grønt hver dag, og av de som har deltatt i 
konkurransen er det også 4 av 10 som mener 
at de faktisk spiser 5 om dagen. Det er en 
større andel enn resten av befolkningen, der 
bare 24 % [2]oppgir at de spiser minst den 
anbefalte mengden frukt og grønt hver dag. 
Potensialet er med andre ord stort.

Det er i tillegg flere som har fått kunnskap 
om kostrådene som helhet. I 2020 sier 
59 prosent av jentene og 48 prosent av 
guttene at de kjenner til kostrådene, mot 
henholdsvis 45 og 36 prosent i 2018. I tillegg 
oppfatter 73 prosent at et godt kosthold er 
viktig for å minske risikoen for sykdom 
senere i livet, i 2018 var andelen kun 55 
prosent.

IDOLER INSPIRERER
71 prosent av unge mellom 15 og 25 
år bruker YouTube regelmessig og 
halvparten av disse bruker tiden på 
videokanalen til å følge sine idoler. 
Gjennom influenserne har ungdom 
snakket til ungdom på Youtube og 
Snapchat, på ungdommens egne 
premisser, uten pekefingermentalitet og 
på ungdommens eget språk. Det har vært 
viktige suksessfaktorer for motivasjon og 
deltakelse i konkurransene.

UNGDOMMENS EGNE KOSTRÅD
Nettopp ungdommens eget språk var 
temaet for årets konkurranse, Lag 
din egen lunsj- oppdrag kostråd. Med 
utgangspunkt i Helsedirektoratets 
12 kostråd ble ungdomsskoleelevene 
utfordret til å gjøre språket i kostrådene 
mer tilpasset sin egen aldersgruppe.

«5 om dagen - digg for magen – 
energien varer hele dagen»

Slik valgte ungdommene å tolke 
kostråd 3, som i originalversjon lyder: 
Spis minst fem porsjoner grønnsaker, 
frukt og bær hver dag.

Til topps i hele konkurransen gikk 
elever fra Møre Ungdomsskole i Ålesund 
med denne versjonen av kostråd 
nummer èn om viktigheten av et variert 
kosthold: ««Den som spiser variert blir 
premiert med en sunn kropp som funker 
topp!».

Ungdommens komplette kostråd ble 
overlevert til statsminister Erna Solberg 
og kunnskapsminister Guri Melby.

VEIEN VIDERE
Prosjektet «Sunn Ungdomsmat» er 
et godt eksempel på at det nytter å 
påvirke ungdom i retning av et bedre 
kosthold, men jobben er langt fra gjort. 
Med erfaringene og innsikten som er 
oppnådd gjennom «Sunn ungdomsmat» 
jobbes det nå med muligheter for videre 
samarbeid og en eventuell videreføring 
av prosjektet.

– Det er i butikken valgene tas og 
prosjektet har vært i dialog med 
matvarebransjen. De kan bidra til å 
bedre handlesituasjonen i tråd med 
et sunnere kosthold. Ved å gjøre gode 
løsninger tilgjengelig i butikken, kan 
flere fristes til å ta et sunt og god valg, 
konkluderer Rebnes.

[1] Prosjektet Sunn ungdomsmat har 
vært finansiert av Gjensidigestiftelsen. 
For mer informasjon 

se https://www.sunnungdomsmat.no/
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> En komplett air polisher for din unit. 
> Fjerner missfargninger supragingivalt samt biofilm 
   subgingivalt. 
> Effektiv og smidig polisher. Spisser og pulver           
   følger med. 
> Monteres enkelt på turbinens hurtigkobling. 

Subgingival Supragingival
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