
 

Ekstern høring - utkast til  
Nasjonal veileder – Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 

Saksnummer (360): 20/32995  
 
Tilbakemeldingsfrist 17. november 2020 

 Vennligst send skjemaet på e-post til postmottak@helsedir.no  

 I emnefeltet, oppgi referanse «20/32995 – Innspill høring - Nasjonal veileder – Gode helse- og omsorgstjenester til personer med 
utviklingshemming». 

 
Høringsinstans: 

Navn: 
 

Hilde Aga, leder og Gry Jakhelln, spesialtannpleier/fagansvarlig 

Arbeidsplass 
 

Norsk Tannpleierforening (NTpF) 

 
 

Innhold i veilederen: Kommentarer fra høringsinstansen 

Generelle kommentarer 

 

NTpF registrer med glede at tannhelse er godt integrert de fleste steder der det er naturlig i veilederen. Det er 
med på å bidra til måloppnåelse av formålet å bidra til gode helse- og omsorgtjenester til mennesker med 
utviklingshemming og deres familier. 
Det er lagt opp til stor grad av brukermedvirkning. Brukermedvirkning er viktig i et helsefremmende 
perspektiv. 
NTpF har kun enkelte kommentarer. 

Kapittel 1 

«Innledning» 
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Innhold i veilederen: Kommentarer fra høringsinstansen 

Kapittel 2 

"Kompetanse og samarbeid" 

 

Kapittel 3 

"Personsentrerte og 

tilrettelagte tjenester" 

Kommunen skal sørge for at personer med utviklingshemming får medvirke og gis optimal innflytelse 
på tjenestene. 
Tjenestemottaker bør inviteres til møter som gjelder ham/henne, for eksempel.:… 

- Her kan også tannhelsetjenesten også nevnes som en av instansene. Det er i dag, ikke praksis for 
tannhelsetjenesten å ha bruker medvirkning i saker som gjelder personer med utviklingshemming. 
NTpF mener det er etisk riktig med representasjon fra brukerne.   

Kapittel 4 

"Livsfaser og overganger" 

 

Kapittel 5 

"Habilitering og bistand i 

dagliglivet" 

Kommunen skal legge til rette for god ernæring for personer med utviklingshemming. 
I arbeidet med ernæringstiltak bør følgende vurderes kartlagt:   
-Måltidshyppighet (mellommålsspising og tid mellom måltidene) bør kartlegges med tanke på forebygging av 
tannhelseproblemer. Valg av type drikke mellom måltider kan få store oralhelsekonsekvenser. 
-Ved kartlegging av bruk av medisiner som påvirker appetitt eller tarmfunksjon bør det også kartlegges 
medisiner som kan gi munntørrhet. Munntørrhet påvirker den orale helsen, som videre kan påvirke 
ernærings/spisemuligheter. Ved kraftig munntørrhet kan det bli vanskelig å tygge og svelge maten.  
Tannhelseproblemer er nevnt under eksempler på problemstillinger. For å forebygge munnhelse problemer, 
mener NTpF at dersom overnevnte momenter i kartleggingen tas hensyn til vil man i sterkere grad bidra til å 
forebygge orale helseproblemer. 
 
Overnevnte momenter er til en viss grad omtalt i Kapittel 6 under «kommunen skal forebygge og følge opp 
munn- og tannhelseproblemer hos personer med utviklingshemming.» Ved å inkludere i tillegg nevnte 
momenter i kapittel 5, forsterker det at den oral helse blir mer integrert og dermed en naturlig del av alt 
arbeid. Det vil potensielt også kunne bidra til bedre samarbeide mellom tannhelsepersonell og andre 
yrkesgrupper. 

Kapittel 6 

"Særlig om helseoppfølging" 

Kommunen skal forberede og følge opp medisinsk behandling 
I setningen «Virksomhetsleder skal sørge for rutiner for forberedelser før besøk hos tannlege.», bør 
tannpleier tilføyes eller siste del endres til «besøk på tannklinikk». Tannpleiere er oftest den som har den 



Innhold i veilederen: Kommentarer fra høringsinstansen 
jevne/faste oppfølgingen av utviklingshemmede i DOT. Tannpleierne jobber mye med tilvenning og 
tilrettelegging for best mulig opplevelse og samarbeid ved besøk på tannklinikken. 
 
«Kommunen skal forebygge og følge opp munn- og tannhelseproblemer hos personer med 
utviklingshemming.» 
Kommentar til punktet: rutiner for å forberede og trygge barn før tannlegebesøk. Her mener NTpF det bør stå 
– før besøk på tannklinikken/ evt «tannpleier-/tannlegebesøk» for å tydeliggjøre yrkesgruppen og dens 
betydning. Det også med tanke på at det er tannpleiere som oftest er førstelinje-behandler. 

Kapittel 7 

"Samarbeid med familie, 

pårørende og verge" 

 

Kapittel 8 
"Dokumentasjon og 
taushetsplikt" 
 

 

Kapittel 9 

"Verktøy og ressurser" 

 

Kapittel 10 

"Metode og prosess" 

Referansegruppen:  

Norsk Tannpleierforening beklager at foreningen ikke var representert i referansegruppen. Det er i stor grad 

tannpleierne i den offentlige tannhelsetjenesten, som samarbeider med kommunen om personer som er 

mottakere av disse tjenestene i dag. Foreningen ser det som naturlig at yrkesgruppen hadde representert 

tjenesten i referansegruppen. Vernepleierforbundet informerte og etterlyste NTpF i gruppen.  

 


