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                                         Forord

Etter lov om tannhelsetjenesten (1) § 1-3, skal forebyggende tiltak prioriteres
fremfor behandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Tannlegelovens (2) §
25 pålegger alle tannleger å gi brukeren opplysninger om hvordan han/hun
best kan fremme sin tannhelse. Denne veilederen er retningsgivende for
hvordan tannhelsetjenesten bør drive helsefremmende og forebyggende
arbeid.

Faglige veilederes rettslige status
Innholdet i Helsetilsynets faglige veiledere er i utgangspunktet ikke direkte
rettslig bindende, men veilederne kan inneholde referanser til bestemmelser
og beslutninger som er gitt med bindende virkning. Ut over dette er
imidlertid innholdet i prinsippet å anse som anbefalinger og råd. På områder
hvor Statens helsetilsyn i lov eller forskrift er gitt myndighet til å gi
bindende påbud til helsetjenesten, gis disse i form av enkeltvedtak eller
forskrifter.

Dette betyr ikke at de anbefalinger og råd som gis i faglige veiledere er uten
rettslig betydning. Statens helsetilsyn beskriver i sine faglige veiledere ofte
en praksis eller en fremgangsmåte som gjenspeiler allment aksepterte faglige
normer. Helsetilsynet gir på denne måten signaler om hvor listen for faglig
forsvarlig virksomhet etter helselovgivningen ligger. Den som velger
løsninger som i vesentlig grad avviker fra Helsetilsynets veiledende
anbefalinger, må være forberedt på å kunne dokumentere og begrunne sine
valg. Det er flere eksempler på at domstolene har lagt vesentlig vekt på de
normer for forsvarlig virksomhet som kommer til uttrykk i veiledere fra
tilsynsmyndighetene.

Bakgrunn
I 1987 utga Helsedirektoratet veileder i forebyggende tannhelsearbeid (3).
Denne veilederen vektla fire hovedmomenter i det forebyggende
tannhelsearbeidet; betydningen av:
_ fluor,
_ kosthold,
_ munnhygiene,
_ regelmessige tannhelsekontroller.
Dette er fortsatt bærende elementer i de helsefremmende og forebyggende
tiltakene. I veilederen fra 1987 ble spesielt virkemidler i det
kariesforebyggende arbeidet overfor barn og unge omtalt. I denne veilederen
vektlegges også forebygging av andre munnhulelidelser.

Arbeidet med revideringen av veileder i forebyggende tannhelsearbeid
startet vinteren 1996. De siste års forskning har brakt frem ny viten om
fluorens virkning, men også på andre områder er det blitt tilført ny
kunnskap. Det gjelder blant annet periodontitt, munnhygiene, kostholdets
betydning for utviklingen av karies, arbeid mot bruk av tobakk, intervallene
mellom tannhelsekontroller og viktigheten av tverrfaglig og tverrsektorielt
arbeid. Tradisjonelt har forebygging vært rettet mot barn og unge, men det er
også viktig å inkludere voksne, eldre og personer med særlige behov for
oppfølging.
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Deltakere
En rekke personer og instanser har bidratt i utarbeidelsen av denne
veilederen. To arbeidsgrupper har fungert som faglige hovedrådgivere.
Den ene arbeidsgruppen har vært knyttet til arbeidet med «Retningslinjer for
bruk av fluor i det kariesforebyggende arbeidet» (vedlegg I). Disse
retningslinjene ble utgitt som rundskriv fra Statens helsetilsyn (4) juni 1996.
Den andre arbeidsgruppen har deltatt i det øvrige arbeidet med veilederen
(vedlegg II).

Den foreliggende veilederen er basert på bidrag til enkelte kapitler fra en
rekke sentrale fagpersoner (vedlegg III), litteratur og forskningsresultater.
Referanser finnes i vedlegg IV og bakgrunnslitteratur i vedlegg V.

Den avsluttende redigeringen er foretatt i samarbeid med Anette Wang fra
presse- og informasjonsbyrået En Annen Historie. Illustrasjonene er laget av
Anna Fiske. Forsiden er laget av fotograf og tannlege Pål Hermansen og
grafisk designer Mike Mills.

Prosjektledere har vært:
Kirsten Kjønsvik, planlegging av prosjektet 1995
Evy-Anni Evensen, 1996-1997
Hilde Vogt Toven 1998

Vi takker alle for verdifull innsats i arbeidet med denne veilederen fra
Statens helsetilsyn.

Mars 1999

Anne Alvik
helsedirektør

                                     Innledning

Formål Veilederen Tenner for livet - helsefremmende og forebyggende arbeid er et
verktøy for planlegging og gjennomføring av oralt helsefremmende og
forebyggende arbeid. Statens helsetilsyns visjon er: «Tilsyn og rådgivning
for trygg helsetjeneste» (5). Helsetilsynet ønsker å bidra til like muligheter
for utvikling av god helse.

Veilederen skisserer felles rammer for det helsefremmende og forebyggende
tannhelsearbeidet og den gir kunnskap om allment aksepterte faglige normer
på området. Den kan være et hjelpemiddel for å etablere kvalitetssystemer,
og den kan gi ideer til undervisningsopplegg og til tverrfaglig samarbeid i
undervisningen på ulike nivåer.
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Avgrensning Veilederen er avgrenset til forhold av betydning for det oralt
helsefremmende og forebyggende arbeidet, og presenterer forskjellige
kriterier for strategivalg. De utfylles med metoder og konkrete tiltak overfor
enkelte grupper og individer med spesielle behov.

Egenomsorg Et overordnet mål i helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid er at
den enkelte, i størst mulig grad, skal bli i stand til å ivareta sin tannhelse.
Tannhelsetjenestens oppgave er å legge til rette for at den enkelte bruker kan
opprettholde en akseptabel tannhelse.

Figur 1: Brukerens og tannhelsetjenestens rolle i helsefremmende og
forebyggende tannhelsearbeid

Målgrupper
Veilederen er rettet mot følgende målgrupper:

Primære Tannhelsepersonell, tannlege- og tannpleierstudenter og annet
målgrupper helsepersonell som deltar i og utøver forebyggende tannhelsearbeid.

Sekundære Førskolelærere, lærere på ulike trinn i grunn- og videregående skole,
målgrupper pedagogisk personale og studenter ved høgskoler med avdeling for helsefag.

Apotekansatte.
Politiske og administrative ledere på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.
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Leseveiledning
Metodebeskrivelse Denne veilederen presenterer en metode for hvordan tannhelsetjenesten og

den øvrige helsetjenesten kan planlegge, utføre, kontrollere og korrigere
helsefremmende og forebyggende tiltak.

Oppbygging Kapitlene bygger til en viss grad på hverandre, og det kan derfor være
hensiktsmessig å lese dem sammenhengende for å få oversikt over forhold
som har betydning i helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid.

Veilederens første kapitler inneholder rammebetingelser for virksomheten,
samfunnsmessige utviklingstrekk og andre forhold av betydning for
planlegging og gjennomføring av helsefremmende og forebyggende tiltak
(kap 1-6). Med bakgrunn i disse faktorene kan det settes mål, utarbeides
strategier og planlegges tiltak/prosjekter (kap 7-9). De to siste kapitlene (kap
10-11) omhandler konkrete forebyggende tiltak, både generelle og
spesifikke. Kapittel 10 og 11 utfyller hverandre og må derfor ses i nær
sammenheng.
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1 BEGREPSAVKLARINGER

1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak
Risikofaktorer Det enkelte menneskes levevilkår, arvelige egenskaper og atferd kan

medføre risiko for sykdom. I tannhelsetjenesten er mange risikofaktorer som
kan føre til oral sykdom eller skade kjent.

Figur 2: Områder for helsefremmende og forebyggende innsats

I NOU 1991:10 Flere gode levekår for alle (6) er det beskrevet to forhold
som påvirker sykdommers årsakskjede. Det ene er å endre levekårene slik at
risikobelastningen blir mindre. Det andre er å påvikre atferd slik at færre
mennesker får problemer eller sykdommer.

Helsefremmende og forebyggende tiltak har som mål å fjerne eller redusere
den totale risikobelastningen som mennesker blir utsatt for. Ofte vil
helsefremmende og forebyggende tiltak supplere, overlappe og forsterke
hverandre.

Begrepene helsefremmende og forebyggende tiltak kan defineres på
følgende måte:

Helsefremmende Helsefremmende tiltak går ut på å bedre forholdene i samfunnet ved
tiltak å øke forekomsten av de faktorer som gir god helse. Strategien omfatter alle

mennesker, både friske og syke, både de med og de uten risiko for sykdom.
Hovedpoenget er at det iverksettes tiltak uavhengig av sannsynlighet for
skade eller sykdom.

Forebyggende Forebyggende tiltak skal forhindre at sykdom eller skade oppstår.
tiltak Dette omfatter sykdoms-, skade- og problemforebyggende tiltak.

Forebyggende tiltak baseres på kunnskap om mennesker med sykdommer,
skader eller problemer. Kunnskapen benyttes for å avdekke risikofaktorer og
iverksette tiltak for å hindre at andre får samme type sykdom, skade eller
problem.
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1.1.1 Helsefremmende virksomhet
Bedre helse for alle krever innsats både av hver enkelt og av fellesskapet.
Spekteret av sykdommer er i stadig forandring. Endringene reflekterer
befolkningens levekår, miljø og atferd. For å endre atferd og miljø er det
nødvendig med både individuell, miljørettet og samfunnsrettet innsats.
Helsefremmende tiltak generelt vil også bidra til bedret tannhelse.
Tannsykdommer er blant de sykdommer som i vesentlig grad er en følge av
vårt levesett. Faktorer som økonomi, utdanning, psykososiale forhold og
livsstil har derfor innvirkning på tannhelsen.

For å kunne påvirke faktorene som gir god helse, er det viktig at både
helsefremmende og forebyggende arbeid i stor grad foregår tverrfaglig og
tverrsektorielt.

1.1.2 Typer av forebyggende virksomhet
I epidemiologien karakteriseres gjerne forebyggende virksomhet på følgende
måte:

Primær- Primærforebygging er tiltak mot et problem før det
forebygging oppstår. Dette innebærer å identifisere risikofaktorer og iverksette tiltak som

reduserer eller fjerner de forhold som skaper problemer eller sykdommer.
Kostholdsveiledning eller daglig bruk av fluortannkrem er eksempler på
tiltak for å forebygge karies, mens opplæring i munnhygiene er et tiltak for å
forebygge tannkjøttbetennelse.

Sekundær- Siktemålet med sekundærforebygging er å hindre tilbakefall eller
forebygging videreutvikling av sykdom. Det kan for eksempel være å legge en fylling for

å hindre videreutvikling av karies.

Tertiær-                            Tertiærforebygging rettes mot individer som allerede har hatt en
forebygging sykdom. Dette omfatter tiltak som tar sikte på å vedlikeholde

funksjonsnivået, hindre forverring av allerede eksisterende problemer eller
kroniske tilstander. Erstatning av tenner for å gjenopprette et funksjonelt og
«pent» tannsett er et eksempel på dette.

1.2 Andre begrepsavklaringer
Pasient, klient, Innenfor servicefagene er kundebegrepet velkjent. I helsetjenesten
bruker, kunde har man hittil brukt begrepene pasienter eller klienter. I denne veilederen

benyttes betegnelsen «bruker» for å understreke at brukere ikke står i et
underlegent forhold til helsepersonell.

Kunder stiller krav til varer og tjenester de kjøper. På samme måte har
brukere også rett til å stille krav til den offentlige og private
tannhelsetjenesten.

Oral helse/tannhelse Begrepet tannhelse brukes ofte i beskrivelsen av munnhulens tilstand.
Begrepet er imidlertid knyttet direkte til helsetilstanden i tennene (karies)
eller tennenes festeapparat (gingivitt/periodontitt). Begrepet oral helse
omfatter tilstanden i hele munnhulen og inkluderer dermed andre
munnhulelidelser som tannskader, slimhinnelidelser, munnhulekreft osv.
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2 LOVER OG REGELVERK

2.1 Innledning
Forebyggende tannhelsearbeid er hjemlet i lovverket.
Tannhelsetjenesteloven er i dag den eneste helsetjenesteloven som prioriterer
forebyggende tiltak fremfor behandling.

Lovgivning Videre i dette kapitlet gis et utdrag av sentrale lover, regler og forskrifter
som har betydning for det helsefremmende og forebyggende tannhelse- og
helsearbeidet. Kapittelet har et utdrag av særskilte regler for
tannhelsetjenesten og generelle regler for helsetjenesten.

En samling av relevante lover, forskrifter og rundskriv for tannhelsetjenesten
finnes i Krav om forsvarlig virksomhet i tannhelsetjenesten (7) og på
Helsetilsynets hjemmeside http://www.helsetilsynet.no.

2.1.1 Lov om tannhelsetjenesten (1)
Plikter I formålsparagrafen § 1-2 heter det: «Fylkeskommunen skal fremme

tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig
forebyggelse og behandling. Den skal spre opplysning om og øke interessen
for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme
tannhelsen.»

Det settes også krav i § 1-1 til at tannhelsetjenesten skal være tilgjengelig for
alle som bor eller oppholder seg i fylket. Dette innebærer krav om
desentralisering av tjenestene og rimelig tilgang på spesialisttjenester.

Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for
hele befolkningen og den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til
følgende prioriterte grupper, jfr. § 1-3:
a) barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år,
b) psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon,
c) grupper av eldre, langtidssyke og uføre som bor på institusjon eller som
mottar hjemmesykepleie,
d) ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret,
e) andre grupper som det er fattet vedtak om i godkjent plan jfr. § 1-4.

I tillegg til de prioriterte oppgavene nevnt over, kan den offentlige
tannhelsetjenesten også yte tjenester til voksent betalende klientell i samsvar
med vedtatt plan i fylket.

Rettigheter Gruppene som er nevnt i tannhelsetjenesteloven har rett til nødvendig
tannhelsehjelp i den fylkeskommunen de bor eller midlertidig oppholder seg.

Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige
tannhelsetjenesten gir utfyllende bestemmelser for hvilke kriterier som skal
legges til grunn for å gi vederlagsfrie tjenester.

Ny lovgivning Befolkningsutviklingen og tannhelseutviklingen indikerer at det i årene
fremover blir flere eldre over 80 år som har tennene i behold. Spørsmål i
forbindelse med eldres tannhelse og tilbudet til denne gruppen har vært oppe
i Stortinget to ganger i 1998 (8). De politiske signaler er at tannhelsetilbudet

http://www.helsetilsynet.no
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til denne gruppen må bedres. I 1998 startet Sosial- og helsedepartementet
arbeidet med revidering av Lov om tannhelsetjenesten og Forskrift om
vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten.
Endringene vil sannsynligvis innebære et bedre tannhelsetilbud til eldre.

2.1.2 Lov om tannleger (2)
Tannlegelovens § 25, siste setning, sier følgende: «Tannlegen skal også gi
pasienten opplysning om hvordan han selv best kan fremme sin tannhelse.»
Dette innebærer en plikt for tannlege/medhjelper til å informere slik at
brukeren i best mulig grad kan ivareta sin tannhelse.

2.1.3 Lov om helsetjenesten i kommunene (9)
I kommunehelsetjenestelovens § 1-2 heter det: «Kommunen skal ved sin
helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige
forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte.»
Denne formålsparagrafen er grunnleggende for alle helsetjenester. Her
omtales både de forebyggende helseoppgavene og bekjempelse av sykdom.

Loven pålegger den kommunale helsetjenesten til enhver tid å ha oversikt
over helsetilstanden i kommunen og foreslå helsefremmende og
forebyggende tiltak. Kommunen skal samarbeide med fylkeskommunen
(herunder tannhelsetjenesten) slik at helsetjenesten i størst mulig grad kan gi
et mest mulig samlet tilbud.

2.1.4 Forskrift om helsestasjonsvirksomhet (10)
Helsestasjonsvirksomhetens formål er blant annet å forebygge medfødte og
ervervede sykdommer, også tannsykdommer og
skader blant barn. Det er nødvendig at denne tjenesten har et nært samarbeid
med den offentlige tannhelsetjenesten for å kunne forebygge
tannsykdommer hos spe- og småbarn.

2.1.5 Forskrift om helsetjenester i skoler (11)
Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevens helse, og forebygge
sykdommer og skader. Den skal i samarbeid med hjem, skole og det øvrige
helseapparatet arbeide for å identifisere og løse de helsemessige problemene
som spesielt er knyttet til skoleelevers situasjon.

2.1.6 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten (12)
I formålsbestemmelsen heter det at forskriften skal bidra til å sikre at
personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter
kommunehelsetjenesteloven, får ivaretatt sine grunnleggende behov med
respekt for det enkelte mennesket og dets livsførsel. For å oppnå dette skal
det blant annet utarbeides skriftlige prosedyrer som skal sikre at brukerne får
nødvendig tannbehandling og at munnhygienen blir ivaretatt.

I de utfyllende kommentarene til forskriften blir det presisert at det er
omsorgspersonalet som skal sørge for at det daglige munnstellet hos
brukeren blir gjennomført. Den offentlige tannhelsetjenesten skal bidra til at
pleie- og omsorgspersonellet får nødvendig opplæring. Tannhelsetjenesten
skal også gi oppsøkende tilbud om undersøkelser, diagnostikk og behandling
som er nødvendig for at eldre i institusjon eller hjemmesykepleie, skal kunne
oppnå en akseptabel oral helse. Jfr. lov om tannhelsetjenesten.
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2.1.7 Lov om barneverntjenester (13)
Etter barnevernloven og tannlegeloven har helsepersonell plikt til å melde
fra til barneverntjenesten, uten hinder av taushetsplikten, dersom det er
grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre
former for alvorlig omsorgssvikt. Formålet er å verne den svake part, barnet,
samt hindre og forebygge skade.

2.1.8 Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (14)
Tilsynslovens § 3 sier at: «Enhver som yter helsetjeneste skal etablere
internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og
tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med allment
aksepterte faglige normer og krav fastsatt i medhold av lov eller forskrift.»
Utøverne av virksomheten skal påse at lover og forskrifter følges, og må
kjenne til hva som er allment aksepterte faglige normer på det aktuelle
fagområdet.

2.1.9 Taushetsplikt
For helsepersonell reguleres taushetsplikten av de respektive
profesjonslover, samt av taushetspliktsbestemmelsene i legeloven (34). For
tannhelsepersonell vil tannlegeloven være sentral. Alle som yter tjenester for
et forvaltningsorgan, det vil for tannhelsepersonell si fylkeskommunen, er
bundet av forvaltningslovens (35) bestemmelser om taushetsplikt. Offentlig
ansatt tannhelsepersonell er med andre ord bundet av begge lovverk hva
angår taushetsplikten.  Taushetsplikten gjelder både medisinske og andre
personlige forhold, og kan beskrives som plikten til taushet og diskresjon fra
helsepersonellets side. Det er både snakk om en passiv plikt - ikke å si noe,
og en aktiv plikt - å forhindre at opplysninger om brukeren kommer ut.
Reglene om taushetsplikt er i utgangspunktet til hinder for at
tannhelsepersonell kan gi opplysninger videre til andre som f.eks. kun er
underlagt forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. Dersom andre
trenger opplysninger om brukeren, skal det derfor først innhentes samtykke
fra den det gjelder. Taushetsplikten innskrenkes eller faller bort i den
utstrekning den som har krav på taushet eller som opplysningene angår,
samtykker i at de gis videre.

2.1.10 Profesjonslovene
I dag reguleres helsepersonellets yrkesutøvelse av en rekke profesjonslover.
For tannhelsepersonell er følgende lover sentrale:
_ Lov om tannleger; av 13. juni 1980 nr 43.
_ Lov om innskrenkning i adgangen for den som ikke er norsk læge eller

tannlæge, til å ta syke i kur; av 19. juni 1936 nr 9. («Kvakksalverloven»).
_ Lov om godkjenning mv av helsepersonell; av 14. juni 1974 nr 47.
_ Forskrift om godkjenning mv av tannpleiere; av 7. september 1979.

2.1.11 Ny lov om helsepersonell
I 1997 utarbeidet Sosial- og helsedepartementet utkast til en ny lov om
helsepersonell (15) som skal være felles for alle yrkesgruppene. Intensjonen
er å samordne regelverket som regulerer helsepersonellets yrkesutøvelse.
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loven skal også bidra til kvalitet i helsetjenesten og tillit til helsetjenesten og
helsepersonellet. Lovforslaget ble oversendt Stortinget høsten 1998 (36).

3 ORGANISERING OG SAMARBEID

Sammendrag:
Tannhelsetjenesten består både av offentlig (fylkeskommunal) og privat
virksomhet. Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende
tiltak for hele befolkningen.

I det helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeidet er det viktig med
samarbeid for å nå og påvirke målgrupper. Sentrale samarbeidspartnere kan
være helsestasjons- og skolehelsetjenesten, interesseorganisasjoner, foreldre,
medier osv.

3.1 Bakgrunn
Historie I 1914 vedtok Stortinget at det skulle satses på utbygging av kommunal

skoletannpleie med gratis tannpleie for skolebarn. Skoletannpleien vokste
frem i byer og tettsteder. Tannhelsen ble bedre, men det var lenge store
forskjeller mellom distriktene og tettstedene. Folketannrøkta ble innført i
1950. Helt frem til 80-årene var det  en kombinasjon av kommunal
skoletannpleie og den fylkeskommunale Folketannrøkta. Først i 1984, med
lov om tannhelsetjenesten, fikk Norge et landsomfattende fylkeskommunalt
tilbud om offentlig tannhelsetjeneste.

3.2 Organisering
Tannhelsetjenesten er inndelt i en offentlig og en privat sektor.

Offentlig tannhelse- Den offentlige tannhelsetjenesten er fylkeskommunal og reguleres i
tjeneste i lov om tannhelsetjenesten (jfr. kap 2.1.1). Den offentlige tannhelsetjenesten

utgjør omlag 1/3 av den totale tannhelsetjenesten. Den skal organisere
forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi et regelmessig og
oppsøkende tilbud om vederlagsfrie tjenester til utvalgte grupper (figur 3,
felt A). Den skal også gi et tilbud til voksne som betaler for tjenestene (figur
3, felt B).

Fylkestannlege En fylkestannlege skal bistå fylkeskommunen i planlegging og samordning
av all tannhelsetjeneste i fylket - både offentlig og privat (jfr.
Tannhelsetjenestelovens § 3-4).

Privat tannhelse- Den private delen av tannhelsetjenesten gir tilbud til 2/3 av
tjeneste befolkningen (figur 3, felt D). I privat praksis betaler brukeren selv. En liten

del av virksomheten finansieres imidlertid gjennom trygdemidler og en enda
mindre del gjennom sosialhjelp (figur 3, felt C). Den private
tannhelsetjenesten styres av etterspørsel og tilbud, og det er fri prissetting på
tjenestene. Prisene må gjøres kjent for brukerne ved oppslag på
venteværelsene.
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Figur 3: Organisering og finansiering av tannhelsetjenesten i Norge

3.3 Samarbeid
I det helsefremmende og forebyggende arbeidet er brukerne og
helsepersonellets viktigste samarbeidspartnere, og det er deres krav som skal
tilfredsstilles.

For å nå målet om størst mulig grad av egenomsorg og en god tannhelse er
det nødvendig for tannhelsetjenesten å samarbeide med andre instanser.
Naturlige samarbeidspartnere er offentlige eller private institusjoner,
foreldre, frivillige organisasjoner o.l. Figur 4 viser noen av
tannhelsetjenestens sentrale samarbeidspartnere.
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Figur 4: Tannhelsetjenestens samarbeidspartnere

3.3.1 Tverrfaglig samarbeid
Formålet med tverrfaglig samarbeid er dels å sikre kvalitet ved å utnytte den
samlede kompetansen optimalt, dels å utvikle felles kunnskapsgrunnlag på
tvers av faggrupper, og derved stimulere til faglig utvikling.

Respekt Et godt samarbeid mellom yrkesutøvere krever respekt og likeverd.
Forskjellige forvaltningsnivåer og ulik organisering kan være barrierer som
vanskeliggjør samarbeidet. For eksempel er tannhelsetjenesten
fylkeskommunal, mens primærhelsetjenesten (helsestasjons-, pleie- og
omsorgstjenester o.l.) er kommunal. Ulike yrkesgrupper kan gjennom
samarbeid stimulere og påvirke hverandre positivt.
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4 ORAL HELSE- OG SYKDOMSUTVIKLING

4.1 Tannhelseresultater for indikatorkullene 5, 12 og 18 år
1985 var det første året man fikk en tilnærmet lik tannhelserapportering fra
de fleste av landets fylker. Året er derfor valgt som basisår for registrering
av tannhelseresultater for indikatorkullene.

4.1.1 Fellestrekk i tannhelseutviklingen hos barn og unge (17)
Det har vært en markert økning i antallet av 5-, 12- og 18-åringer som ikke
har behov for fyllinger. I tillegg har gjennomsnittlig antall dmft/DMFT
(summen av tenner som har karies, er trukket pga. karies eller har fylling)
gått kraftig ned fra 1985 til 1995 for alle indikatorkullene.

Ser man på perioden 1985 til 1995, fremkommer følgende resultater:

Tabell 1: dmft/DMFT hos 5-, 12- og 18-åringer

1985 1990 1995
5-åringer
(%-del m/dmft=0) 50 % 61 % 65 %
12-åringer
(snitt DMFT) 3,4 2,4 1,9
18-åringer
(snitt DMFT) 10,3 7,4 6,5

For alle tre aldersgruppene ser man en bedring i tannhelsen. Både absolutt og
relativt har bedringen vært størst i den første halvdelen av perioden.
Tannhelsedata for 1997 bekrefter en fortsatt positiv utvikling.

Tallene er gjennomsnittstall for hele årskull. I et mindre materiale vil man
derfor kunne se lokale svingninger.

Når det gjelder forekomst av gingivitt hos barn og unge finnes det ingen
representative data fra Norge. Basert på opplysninger fra sammenlignbare
land er det grunn til å anta at mange tenåringer har noe gingivitt.
Tannfestetap (periodontitt) forekommer hos under 2 % av norske 14-åringer
(18).

Sammendrag:
Tannhelseresultater: Hos alle tre indikatorkullene (5, 12, og 18 år) har det i
perioden 1985-1995 vært en kraftig bedring i tannhelsen når man ser på
behovet for å legge fyllinger. Det er imidlertid variasjoner mellom fylkene.

I den voksne delen av befolkningen er tannhelsen bedret. Også her er det
fylkesvise og aldersbetingede variasjoner.

Det foreligger en rapport om tannskader hos barn og ungdom (16).
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4.1.2 Faktorer som har ført til bedret tannhelse
Fluor En viktig faktor i det kariesforebyggende arbeidet er den regelmessige

bruken av fluor, - spesielt fluortannkrem.

Andre faktorer Et økt kunnskapsnivå og en høyere levestandard har også bidratt til bedring i
tannhelsen. Det samme har påvirkning fra tannhelsepersonell, medier,
interesseorganisasjoner ol.

Endret diagnosenivå Bedret tannhelse har ført til en avventende holdning til kariesterapi. I praksis
betyr dette at tenner med dekalsinasjoner i dag blir fulgt opp etter individuell
risikovurdering.

4.2 Voksne og eldres tannhelse
Nedenfor gis et utdrag fra noen av de sentrale tannhelseundersøkelsene i
Norge.

4.2.1 Generelt
Utvikling Det finnes anslag på forekomst av tannløshet basert på intervjuundersøkelser

(19) av tilfeldige utvalg i den voksne befolkning helt siden 1973.

Tabell 2: Tannstatus hos voksne 20 år og over i Norge

                                            1973   1995
Tannløshet                          16 % 8-10 %
Mer enn 20 tenner1         60 %    77 %

Forbedringen gjelder både andelen tannløse og andelen med et tannsett som
fungerer godt og ser bra ut. Tannuttrekking er blitt en relativt sjelden
behandling.

Tabell 3: Tannstatus hos voksne fra 20 år og oppover i 1995

                                  Oslo/Akershus Nord-Norge
Tannløse                                       5 %          20 %
Mer enn 20 tenner    74 %          58 %
1 20 tenner eller mer anses som et tilstrekkelig funksjonsdyktig tannsett i forhold til tygging
og utseende

Når det gjelder tannstatus hos voksne fra 60 år og oppover er andelen
tannløse i Oslo/Akershus 19 %, mens tilsvarende tall i Nord-Norge var 60
%.

Konklusjon Fra 1973 til 1995 har det vært en klar reduksjon i antall tannløse mennesker,
men det er fremdeles store geografiske forskjeller.

4.2.2 Karies
Karies I Trøndelagsundersøkelsen fra 1994 (21) var konklusjonen at de fleste

voksne hadde ingen eller få ubehandlede kariesangrep.
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Bare 10 % av dem som bodde i Trondheim (23-64 åringer) hadde tre eller
flere ubehandlede kariesangrep. En tilsvarende andel av befolkningen
utenfor byområdet (samme aldersgruppe) hadde to eller flere ubehandlede
kariesangrep.

Fra 1983 til 1994 ble det i samme undersøkelse funnet en reduksjon i DMF-
tenner hos unge voksne (23-24 år) på ca. 60 %. Fra 1984 til 1993 fant man
en reduksjon på 38 % i DMFT hos 35-åringer i Oslo (22). Hos eldre voksne
kan man se en nedgang i antall tenner som mangler, men en økning i antall
tannfyllinger i samme periode.

Konklusjon Utviklingen er forskjellig for de ulike aldersgruppene. Gruppen med de
yngste voksne hadde en klar reduksjon i DMFT fra 1983 til 1994. Dette
tilskrives reduksjonen i antall fylte tenner. De middelaldrende voksne hadde
en reduksjon i DMFT fra 1983 til 1994 som skyldtes et mindre antall fylte
og/eller manglende tenner. De eldre voksne hadde ingen reduksjon i DMFT,
men M(mistet)-komponenten var redusert og F(fylt)-komponenten hadde
økt.

4.2.3 Periodontale sykdommer
Forekomst På dette området finnes det ingen nasjonale data for Norge. Enkelte

undersøkelser (20) indikerer imidlertid at det i løpet av de siste 20 årene har
vært en bedring av den periodontale tilstanden. Trøndelagsundersøkelsen
viste for eksempel at det i 1983 var ca. 4 % av 35-44 åringene som hadde
tannkjøttslommer på 6 mm. eller mer. Det var noen færre i 1993. Litt mer
enn halvparten av 45-54 åringene hadde i 1983 én eller flere tenner med 4-5
mm. dype tannkjøttslommer. I 1993 var antallet redusert til litt over en
tredjedel. Dypere tannkjøttslommer enn 6 mm. forekom hos 9 % i 1983 og 8
% i 1994.

En undersøkelse av 35-åringer i Oslo (22) viste en klar bedring i tannhelsen
fra 1973 til 1984, da henholdsvis 38 %  og 23 % av deltakerne hadde
alvorlig periodontitt. Det har bare vært en relativt liten bedring fra 1984 til
1993. Det er rimelig å anta at behovet for behandling er større hos de som er
eldre enn 35 år og mindre hos de som er yngre.

Konklusjon Den periodontale tilstanden har blitt bedre i alle aldersgrupper.

4.2.4 Eldres tannhelse
Eldste eldre Det foreligger få kliniske undersøkelser av denne delen av befolkningen.

Lokale undersøkelser på syke- og aldershjem (23) har imidlertid vist at de
eldste har en meget høy grad av tannløshet, men også i denne aldersgruppen
er det store geografiske forskjeller.

En oppfølgingsundersøkelse fra Skedsmo (24,) har vist at det er et stort
potensiale for bedring av tannhelsen hos denne aldersgruppen. Den generelle
bedringen av tannhelsen begynner også å vise seg blant de eldste, og
endringen stiller store krav til sekundær- og tertiærforebyggende tiltak for
disse brukerne.

Landsomfattende I 1996-1998 ble det gjennomført en landsomfattende undersøkelse (25)
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av 2220 personer som bor i sykehjem eller mottar hjemmesykepleie (jfr.
gruppe C i lov om tannhelsetjenesten). Gjennomsnittsalderen var 83 år.
Undersøkelsen viste store geografiske forskjeller i tannhelse, jfr. tabell 4.

Tabell 4: Andel av eldre (gj.snitt 83 år) med egne tenner og helprotese

                                    Nord-Norge Oslo
Helprotese       70 % 22 %
Egne tenner       12 % 54 %

Denne undersøkelsen viste at 15 % hadde store ubehag i munnhulen, og ca.
15-20 % hadde vanskeligheter med å spise, tygge eller svelge. Munntørrhet,
rammet 35 %. Hele 40 % hadde betennelser i munnhulen, og 35 % hadde
behov for tannbehandling innen et par måneder. I gjennomsnitt var det
mellom 3 og 10 år siden sist de hadde vært i kontakt med tannhelsetjenesten.

4.2.5 Kreft
Kreft i munnhulen kan være en livstruende sykdom. I verdensmålestokk er
munnhulekreft den fjerde mest vanlige form for ondartet kreft hos menn og
den sjette mest vanlige hos kvinner.
Tall hentet fra Kreftregisteret i Norge (1995) viste 363 tilfeller av oral kreft,
hvorav 241 menn og 122 kvinner.

4.2.6 Orale manifestasjoner av generelle sykdommer
Mange generelle sykdommer og sykdomstilstander påvirker også den orale
helsen. Dette kan skje gjennom at:
_ sykdommen har orale manifestasjoner (f. eks. AIDS, cøliaki),
_ behandlingen av sykdommen kan skade munnhulens vev (f.eks. kreft,

epilepsi).
Det er grunn til å tro at antallet mennesker med slike lidelser vil øke.

4.3 Tannskader
Omfang Statens helsetilsyn utga i 1998 utredningsrapporten Tannskader hos barn og

ungdom. En undersøkelse i Nord-Trøndelag og Oslo 1992/93 (16).
Rapporten tar for seg resultater fra undersøkelser i aldersgruppen 6-18 år, og
den viser at frekvensen av tannskader hos barn og unge er ca. 2 %.

Årsaksforhold Tidligere har man antatt at de fleste tannskader oppstår i forbindelse med
trafikk og idrett. Undersøkelsen viste imidlertid at bare ca. 10 % av barns
tannskader oppstod i forbindelse med trafikkuhell, hvorav halvparten i
forbindelse med sykling. Tannskader på grunn av sport og idrett utgjorde 8
%. Ballidretter dominerte. Ut over dette var det vanskelig å klassifisere
årsaksfaktorene da skadene var relatert til et bredt spekter av
uhell/ulykkesituasjoner.
I gruppen 16-18 år hadde 23 % av tannskadene sammenheng med vold.

Alvorlighetsgrad Overkjevens sentrale fortenner er mest utsatt for tannskader. I undersøkelsen
ble tannskadene klassifisert etter alvorlighetsgrad. Drøyt 10 % kom inn
under alvorlig eller moderat skade, dvs. kompliserte skader med stort
behandlingsbehov og fare for etterfølgende komplikasjoner. Av de alvorlige
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skadene (4 %) oppsto 2/3 i fritiden. Trafikkskader og idrettsskader utgjorde
en tredjedel av de alvorlige skadene.

Konklusjon Det er vanskelig å identifisere spesielle risikosituasjoner eller risikogrupper.
Derfor er generelle forebyggende tiltak uaktuelle. Selektivt forebyggende
tiltak bør rettes mot situasjoner i sport og idrett som man vet medfører risiko.
Tannbeskyttere kan være aktuelle under trening og konkurranse i enkelte
idretter.

5 FAKTORER KNYTTET TIL FOREBYGGENDE INNSATS

For å vurdere forhold som virker inn på den orale helsen må man identifisere
de risikofaktorene som kan medføre sykdom.

Stortingsmelding nr. 37 (1992-1993): Utfordringer i helsefremmende og
forebyggende arbeid (27), drøfter hvordan helse- og sosialsektoren kan
samarbeide med andre sektorer, slik at de i større grad legger
helsefremmende perspektiver inn i planleggingen.

5.1 Befolkningsutvikling
Aldersfordelingen i befolkningen har betydning for behovet for offentlige
tjenester, og er derfor en viktig faktor i vurderingen av fremtidige
utfordringer i oralt helsefremmende og forebyggende arbeid.

Tabell 5: Aldersfordeling

Alder

I alt
  0 - 18 år
19 - 20 år
21 - 66 år
67 - 79 år
80 + år

1970

3863221
1188783
120440

2133157
 336324
  84517

1990

4233116
1054792
  133657
2439094
  449294
  156219

2000

4459395
1101391
  107356
2632632
  426150
  191866

2010

4648432
1123088
  124965
2784352
  397787
  218240

Kilde: Statistisk Sentralbyrå 1997

Aldersfordeling Tabellen viser at andelen av eldre i befolkningen har hatt stor relativ økning
fra 70-årene og frem til i dag. Ifølge data fra Statistisk Sentralbyrå, har
særlig andelen av de eldste eldre økt, spesielt gjelder dette kvinner over 90
år. Økningen har vært størst i den første delen av perioden. Samlet fører

Sammendrag:
Befolkningsutvikling, sosio-økonomisk utvikling og kjente risikofaktorer og
årsaker til sykdom må tas hensyn til ved planlegging og gjennomføring av
helsefremmende og forebyggende tiltak.
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dette til en økning i gjennomsnittsalderen. Gruppen over 80 år forventes å
øke i antall fram mot 2010, men ikke så mye som i perioden 1970-1990.
Samtidig vil det være en reduksjon i antall 67-79 åringer. Andelen barn og
ungdom vil bli noe lavere.

5.1.1 Levealder
Helsetilstand Helsetilstanden har bedret seg i hele etterkrigstiden. Forventet levealder er

en størrelse som ofte brukes for å måle befolkningens helsetilstand.

Utviklingen i forventet levealder for nyfødte har økt. Dette skyldes i første
rekke redusert spedbarnsdødelighet. I 1960 hadde Norge den nest høyeste
levealderen for kvinner og tredje høyeste for menn i verden. I 1990 lå
fortsatt Norge i øvre-midtre skikt, men land som Sverige og Frankrike ligger
nå foran (28).

5.2 Tannhelseutvikling
Karies kan oppstå i alle aldersgrupper, men sykdomsbildet blant barn og
unge har de siste 20-25 årene endret seg radikalt til det bedre (17). Dette
tyder på at man etterhvert vil få et økende antall voksne og eldre som har de
fleste av tennene i behold. Periodontale lidelser er også redusert i den voksne
befolkningen. Risikoen for munnhulekreft øker med alderen.

Størst mulig grad av egenomsorg er målet for det forebyggende
arbeidet. For eldre som ikke selv kan ta vare på sin tannhelse er det
viktig med daglig oppfølging og hjelp, for eksempel fra
pleiepersonell. Tannhelsetjenestens oppgave er å legge forholdene til
rette slik at forebyggende tiltak kan gjennomføres på best mulig måte.
Å etablere et godt forebyggende regime for hjelpetrengende individer
vil være en stor utfordring i årene som kommer.

5.2.1 Andre samfunnsmessige forhold som virker inn på oral helse
Infeksjoner Endringer i sosial struktur, arbeidsforhold, boligstandard, ernæring og

hygiene, samt vaksinasjoner og medikamentell behandling, har gjort at
infeksjonssykdommene har gått sterkt tilbake. Imidlertid har noen nye
kommet til, som for eksempel HIV.

Livsstilssykdommer Folks levevaner har innvirkning på sykdommenes forekomst, hyppighet og
utbredelse. Viktige eksempler på dette er hjerte- og karsykdommer og ulike
former for kreft.

5.3 Risikovurdering
Definisjon Risikofaktorer er betegnelsen på en lang rekke forhold; biologiske, psykiske,

sosiale og miljømessige, som bidrar til å forklare variasjoner i sykdommer
eller helseproblemer (27).

Helseundersøkelsen i 1985 (29) viste at grupper av befolkningen med lav
inntekt og liten sosial aktivitet har mindre gunstige vaner knyttet til kosthold,
røyking og mosjon. Den orale helsetilstanden må ses i forhold til hvert
menneskes sosiale og økonomiske situasjon.
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Tverrfaglig Mange ulike faktorer påvirker befolkningens helsetilstand. Dette
tilnærming nødvendiggjør en tverrfaglig tilnærming, og helsefremmende og

forebyggende arbeid må foregå på tvers av sektorgrenser.
.

5.3.1 Individuell risikovurdering
I arbeidet med å identifisere risikoatferd er det uhyre viktig å være varsom
og unngå stigmatisering.

Individuell risikovurdering foretas med utgangspunkt i anamnestiske
opplysninger og klinisk undersøkelse. Funn her sammenholdes med
kjennskap til bakgrunnsfaktorer som sosial situasjon, økonomi, kjønn, atferd
og generell helsetilstand.

Klinisk skjønn Det kliniske skjønnet er en viktig faktor i risikovurderingen. Dette omfatter
oppdatert teoretisk kunnskap og erfaring. I utøvelsen av det kliniske skjønnet
må det tas hensyn til omfanget og starttidspunktet for så vel generelle som
orale sykdomstilstander.

6 ETISKE PROBLEMSTILLINGER I ORALT HELSEFREMMENDE
OG SYKDOMSFOREBYGGENDE ARBEID

6.1 Generelt om etikk
Definisjon Både etikk og moral betyr i utgangspunktet skikk, bruk, sedvane. Moralen

kommer først og fremst til uttrykk i det vi gjør. Sier vi at en handling er
moralsk forsvarlig, betyr det at den stemmer overens med det vi mener er
rett og riktig. Eksempelvis kan en moralsk riktig handling være å behandle
brukerne med respekt.
I etikken tar vi stilling til om de reglene og kjennetegnene vi bruker i
moralske vurderinger er riktige eller gale (30). Etikken kan sies å være
moralens teoretiske grunnlag.

Hvis man i en gitt situasjon vet hva som er riktig, men unnlater å forholde
seg til det, har man et moralsk problem. Hvis man i en gitt situasjon ikke vet
hva som er rett eller galt har man et etisk problem.

Etikk og helsearbeid Det å arbeide med mennesker stiller helsepersonell overfor stadige
utfordringer og vurderinger av moralsk og etisk karakter.
Etikken påvirkes av kulturelle, religiøse, idéhistoriske og praktiske
overveielser i samfunnet. Dette medfører at etiske spørsmål stadig må settes
på dagsorden.

Sammendrag: Tannhelsetjenesten har en etisk plikt til å drive helsefremmende
og forebyggende arbeid. Tannhelsepersonell må samtidig ta hensyn til brukerens
integritet og rett til å bestemme over sitt eget liv. Balansegangen mellom dette og
hva som er faglig forsvarlig kan representere et etisk dilemma for
tannhelsepersonellet.
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Ny kunnskap kan reise nye etiske spørsmål, og kaste nytt lys over gamle
(som f. eks. genforskning har gjort). Det finnes ingen ferdige etiske
retningslinjer for helsefremmende og forebyggende arbeid.

6.1.1 Sentrale føringer
Individ eller Det kan oppstå mange vanskelige avveininger mellom hensynet til
samfunn enkeltindividets rett til å foreta egne valg og den politiske vilje til å arbeide

for bedre helse for alle. Et viktig spørsmål er hvor grensen går for offentlige
myndigheters og helsepersonellets anledning til å gripe inn i
enkeltmenneskers liv. Mange er sterkt mot at samfunnet skal begrense
enkeltindividets frihet til å bestemme over sitt liv.

Et annet moment er at effekten av forebyggende arbeid kan være vanskelig å
dokumentere. Slike faktorer kan gi en forklaring på at forebyggende arbeid
lett kan bli nedprioritert både av enkeltindividet, profesjoner og
beslutningstakere. Samfunnets mål må være en positiv helseatferd basert på
frivillighet, men restriktive tiltak kan forsvares ved risiko for skade på andre
eller egen person, f eks restriktive tiltak mot salg av alkohol og tobakk.

Etiske St. meld. nr. 37 (1992-93) Utfordringer i helsefremmende og
problemstillinger forebyggende arbeid (27), tar opp flere sentrale etiske problemstillinger i

forbindelse med det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Et eksempel
er spørsmålet om det er uetisk å la mennesker bli syke hvis man kan bidra til
å holde dem friske gjennom forebyggende tiltak?

Respekt og følsomhet for den enkeltes kulturelle, religiøse og sosiale
betingelser er avgjørende for å oppnå resultater i det helsefremmende og
forebyggende tannhelsearbeidet.

6.1.2 Profesjonsetikk
Etiske regler Innenfor rammene av faglig forsvarlig virksomhet er brukerens behov

profesjonsutøverens første prioritet. Brukerne er avhengig av faglige råd, og
dette gjør dem særlig mottakelige for påvirkning. Derfor er det ytterst viktig
at helsepersonellet har respekt for den enkelte brukers integritet og ønsker.
Det kan være et etisk dilemma å avgjøre hvor grensen går mellom faglig
forsvarlighet og brukerens frihet til å velge. I slike tilfeller er informert
samtykke spesielt viktig.

Følgende spørsmål og prinsipper kan være relevante å vurdere i forhold til
hvilke tiltak som skal iverksettes i helsefremmende og forebyggende arbeid:
1. Skal vi forebygge eller la være? Det avgjørende vil være om forebygging

vil gi flere fordeler enn ulemper.
2. Plikt til å unngå skade hvis mulig.
3. Respekt for enkeltmenneskets rett til selvbestemmelse.
4. Rettferdighet ved at like tilfeller behandles likt og at ulike tilfeller

behandles ulikt.

6.2 Brukers informerte samtykke
Etiske regler gjenspeiles også i det formelle regelverket. Kravet om
informert samtykke er et grunnleggende rettslig prinsipp. Informasjon er en
viktig forutsetning for at brukeren skal kunne delta i beslutningene som
angår ham eller henne, for å kunne ivareta sine interesser. Plikten til å
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opplyse og informere brukere er også lovfestet i flere av profesjonslovene og
står sentralt i utkastet til ny felles helsepersonellov.

Frivillighet All medisinsk virksomhet som innebærer behandling og andre
helbredsmessige tiltak, bygger på frivillighet fra brukerens side. Forut for
tiltakene må det foreligge et samtykke. For at samtykke skal være gyldig må
det være informert, dvs. at brukeren må ha fått tilstrekkelige opplysninger og
informasjon til å forstå hva han/hun samtykker i.

Informasjon På samme måte som ved medisinske inngrep har tannhelsepersonell
plikt til å informere om risiko ved tannbehandling. Informasjonen må
være objektiv og skal også synliggjøre den enkeltes medansvar for
egen helse.

7 MÅL FOR ORAL HELSE

7.1 Mål i helsefremmende og forebyggende arbeid
Ved målsetting er det viktig å formulere mål som gir uttrykk for hvilke
prioriteringer man ønsker å gjøre i det helsefremmende og forebyggende
arbeidet (St. meld. nr. 37) (27). Målene kan settes på ulike nivåer og i
forhold til forskjellige målgrupper.

7.2 Nasjonale mål
Verdens helseorganisasjon (WHO) vedtok i 1987 Health for all targets: the
health policy for Europe. (31). Med bakgrunn i dette ble følgende nasjonale
mål som omhandler tannhelse vedtatt:

Nasjonale mål  Innen år 2000 skal:
_ 70 % av 5-åringene være uten karieserfaring.
_ 12-åringene ikke ha mer enn to kariesskadde tenner i gjennomsnitt.
_ 40-åringene ikke ha mer enn 20 kariesskadde tenner i gjennomsnitt.
_ tannløsheten blant 65-åringer være redusert med 10 % i forhold til 1985-

nivå.
_ ulikheter i tannhelse (målt ved antall egne tenner) mellom forskjellige

grupper være redusert med 25 % i forhold til 1985-nivået.

Nasjonal helseplan Norges tannhelsemål fremgår av Stortingsmelding nr. 41 (1987-88):
Nasjonal helseplan (32).

Resultatlikhet Et annet viktig mål i Nasjonal helseplan er å oppnå større grad av
resultatlikhet i helsetilstanden og ikke bare et mer likeverdig

Sammendrag:
De nasjonale målene for tannhelse år 2000 er utviklet i samsvar med WHOs
internasjonale mål. Disse er allerede oppfylt. WHO utarbeider nye mål for
tannhelsen frem mot 2010. Det vil bli utarbeidet tilsvarende nasjonale mål
med samme tidsaspekt. Et av målene i Nasjonal helseplan er like muligheter
for best mulig helse ut fra egne forutsetninger.

Målsetting på individnivå må ta utgangspunkt i brukerens behov og
opplevelse av hva akseptabel oral helse er, vurdert i forhold til objektive
odontologiske kriterier.
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behandlingstilbud. Resultatlikhet betyr ikke at alle skal bli like friske, til det
er de individuelle forutsetninger for ulike. Likevel må den enkelte få
muligheter til en best mulig helse ut fra sine forutsetninger.

WHO utarbeider nå nye mål for tannhelse for år 2010. I Norge skal det
utarbeides tilsvarende nasjonale mål for tannhelse med samme
tidsperspektiv. Det må gjøres registreringer av tannhelsesituasjonen i alle de
utvalgte årskullene, slik at målene blir realistiske og resultatene evaluerbare.
I dag finnes det kun tall for 5- og 12-åringers tannhelse beregnet ut fra
basisregistreringer gjort i 1985 (17).

7.3 Målsetting på individnivå

Målsetting Ved målsetting er det viktig å presisere om målene settes på individnivå,
lokalt nivå eller nasjonalt nivå. Målene skal være konkrete, målbare og
realistiske. Tidsaspekt og ansvarsforhold skal angis.

Brukermål Den enkelte brukers krav til akseptabel oral helse må danne grunnlaget for
målsetting i det individuelle forebyggende og helsefremmende arbeidet. God
oral helse kan derfor ikke utelukkende defineres i forhold til de objektive
odontologisk-faglige kravene til optimal tannhelse. En akseptabel oral helse
for det enkelte individ krever nært samspill og kommunikasjon mellom
bruker, tannhelsepersonell og annet helsepersonell. Tekniske, medisinske og
økonomiske prioriteringer må også tas hensyn til.

Akseptabel Akseptabel oral helse innebærer at brukeren:
oral helse * ikke har smerter, ubehag eller alvorlige lidelser i munnhulen,

* har tilfredsstillende tyggefunksjon,
* kan kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes
tennene.

8.                                     STRATEGIER I HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE
ARBEID

8.1                                    Strategi
Definisjon En strategi er en overordnet plan for å nå mål. I det helsefremmende og

forebyggende arbeidet å fjerne, redusere eller kontrollere faktorer som bidrar
til sykdom, og forsterke faktorer som fører til god helse. Helsefremmende og
forebyggende arbeid er en dynamisk prosess som krever aktiv deltakelse fra
helsepersonell og brukere.

Innhold En strategi bør inneholde følgende elementer:
_ Beskrivelse av målgruppe(r), for eksempel eldre på institusjon og i

hjemmesykepleie.

Sammendrag:
_ En risiko-/individstrategi tar sikte på å bedre helsen hos enkeltindividet

ved å iverksette tiltak med bakgrunn i den enkeltes risikofaktorer.
_ En gruppestrategi innebærer at det rettes tiltak mot en avgrenset gruppe

som er disponert for å utvikle sykdom.
_ En befolkningsstrategi har som mål å påvirke helsen positivt og

forebygge sykdom for hele eller deler av befolkningen.
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_ Beskrivelse av mål(ene), for eksempel bedret tannhelse hos målgruppen.
_ Valg av virkemidler, for eksempel pedagogiske (informasjon) og

organisatoriske (endring av rutiner).
_ Arena, for eksempel sykehjem og hjemmesykepleie i kommunen.
_ Beskrivelse av metoder/tiltak, for eksempel tiltak med hensyn til

fluorbruk, kostholds- og munnhygienevaner.
_ Investering i forhold til forventet helsegevinst.

Virkemidler En bredt anlagt strategi omfatter ulike virkemidler som rettes mot flere
målgrupper samtidig:
_ juridiske (for eksempel lover, reguleringer, forskrifter),
_ økonomiske (for eksempel rimelige og sunne matvarer til skolemåltidet),
_ organisatoriske og administrative (for eksempel forebyggende aktiviteter

i et tverrfaglig samarbeid),
_ kompetanse (for eksempel målrettet etterutdanning, idéutvikling),
_ pedagogiske (for eksempel informasjon, kommunikasjon).

For å lykkes med en strategi bør virkemidlene være kunnskapsbaserte, dvs.
at tiltakene har en dokumentert effekt. Dette må imidlertid ikke være til
hinder for å prøve ut nye pedagogiske virkemidler og metoder. Slike
prosjekter bør utprøves og evalueres i mindre målestokk.

Påvirkningsfaktorer Helseatferd er betinget av den enkeltes livssituasjon og kulturelle tilhørighet,
og kan i stor grad være nedarvet fra tidligere generasjoner. For å nå frem
med helsefremmende tiltak er det viktig å forholde seg til de forskjellige
normer og verdier i samfunnet. For den enkeltes helseatferd er familien og
det sosiale nettverket av avgjørende betydning. Foreldre og søsken påvirker
lett små barn, mens ungdom påvirkes av vennekretsen. Påvirkningsfaktorer
forøvrig, som blant annet uttrykkes gjennom massemediene, kan være idoler,
trendsettere og andre forbilder.

Mål Hovedmålet for helsefremmende og forebyggende arbeid er at det skal være
lettest mulig å foreta valg som har positiv innvirkning på helsen. Karies,
gingivitt og periodontitt er sykdommer som hovedsakelig knyttes til atferd.
Innsikt i årsaker til brukerens valg og handlinger er avgjørende for å endre
atferd.

Ulike tilnærminger Utformingen av en strategi vil avhenge av målet som skal nås og hvilke
risikofaktorer som skal elimineres. I det helsefremmende og forebyggende
arbeidet er tilnærmingene nedenfor sentrale:
• Tiltak overfor personer med høy risiko,
• tiltak rettet mot spesielle grupper,
• tiltak rettet mot hele befolkninger.

8.1.1                                Tiltak overfor personer med spesielt høy risiko
Risikostrategi Risikostrategier retter seg mot utvalgte mennesker i en befolkningsgruppe,

som er spesielt utsatt for sykdom. Denne innfallsvinkelen er særlig aktuell
der sykdomsforekomsten er lav, dvs. når få individer i gruppen utvikler
sykdommen. Det kan også være riktig å velge en risikostrategi ved utbredte
sykdommer, men da i forhold til de individene som rammes hardest av
sykdommen. Individuell veiledning på tannklinikk er et eksempel på en
risikostrategi.
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Et vesentlig problem knyttet til en slik strategi er utvelgelsen av
risikoindivider. Det brukes relativt mye tid på hvert menneske og det er
derfor viktig at de som plukkes ut er de som trenger det mest og hvor
forventet helsegevinst er størst.

8.1.2                                 Tiltak rettet mot spesielle grupper
Gruppestrategi Gruppestrategier retter seg mot individer med sosiologiske eller

demografiske fellestrekk som gjør at de lettere blir påvirket av
sykdomsfremkallende faktorer. Eksempler på grupper er: ungdom 12-18 år
med uheldige kost- og munnhygienevaner, syke eldre og psykisk
utviklingshemmede. Forskjellen fra en risikostrategi er at disse individene
kan nås og påvirkes i grupper. Ressursbruken kan derfor bli mer effektiv.

8.1.3                                 Tiltak rettet mot hele befolkninger
Befolkningsstrategi Befolkningsstrategiens mål er å påvirke helsen og forebygge sykdom i hele

eller deler av befolkningen, for eksempel alle som bor i et bestemt
geografisk område. Det som karakteriserer denne strategien er at tiltakene
blir rettet mot alle uansett sykelighet eller grad av behov.

Når det gjelder sykdommer med høy forekomst er dette en gunstig strategi.
Dersom en liten andel av befolkningen har sykdommen, eller kan forventes å
bli syke, er strategien uheldig fordi befolkningen utsettes for tiltak som i
beste fall ikke har noen virkning. I verste fall kan tiltakene være skadelige.

Tannhelsen i Norge har blitt bedre de siste 25 årene bl. a. på grunn av utbredt
bruk av fluortannkrem. Dette er et godt eksempel på en befolkningsstrategi.
Enda rammer karies en stor del av befolkningen.

Når en befolkningsstrategi er vellykket vil den totale risikobelastningen bli
redusert for alle. En del av individene med høy risiko vil forskyves til
gruppen med moderat risiko. Den store gruppen med moderat risiko får også
redusert sykelighet.

8.1.4                                 Befolkningsstrategi eller risikostrategi?
Befolkningsstrategi/ I forebyggende tannhelsearbeid har befolkningsstrategier tradisjonelt
risikostrategi hatt høyere prioritet enn risikostrategier. Ved en befolkningsstrategi kan den

totale helsegevinsten bli relativt stor selv ved en liten reduksjon i sykelighet
hos hver enkelt.

I det helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeidet må det være rom
for begge tilnærminger. Mye tyder på at det foreligger en vekselvirkning
mellom disse to strategiene som kan gi en synergieffekt. Et eksempel på
dette er kombinasjonen av hygienetiltak hos kariesutsatte individer
(risikostrategi) og bruk av fluortannkrem (befolkningsstrategi).

8.2                                    Strategi - utvikling i tannhelsetjenesten
Tannhelsefremmende I tannhelsefremmende arbeid bør gjennomføringen av tiltak skje i
arbeid samarbeid mellom tannhelsetjenesten, andre offentlige sektorer,

næringslivet, forskjellige organisasjoner og ulike målgrupper. Virkemidler i
helsefremmende arbeid kan også være offentlige reguleringer (lover,
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forskrifter, anbefalinger). Eksempler på dette er røykeloven og forbud mot
tobakks- og alkoholreklame.

Forebyggende De forebyggende tiltakene begrunnes i eksisterende kunnskap om
tannhelsearbeid årsaker til tannsykdommer. Tiltakene deles i brukerpassive tiltak og

brukeraktive tiltak. Med brukerpassive tiltak menes for eksempel
regelmessig innkalling til tannklinikk for tannrengjøring utført av
tannhelsepersonell, fluorpensling e.l. Med brukeraktive tiltak menes tiltak
som brukeren kan gjennomføre selv, eksempelvis tannbørsting, daglig bruk
av fluor, endring av spisevaner osv.

8.2                                    Suksesskriterier
Felles forståelse av utfordringen er et viktig utgangspunkt. Det bør utformes
en realistisk strategi. Helse må ses både i et korttids- og et
langtidsperspektiv. På kort sikt kan forventede resultater utebli til tross for
iherdig innsats. Det betyr ikke nødvendigvis at strategien er feil siden
forebygging er en tidkrevende prosess, men det kan gjøre det vanskelig å
opprettholde interessen hos den som arbeider direkte med det forebyggende
arbeidet og hos målgruppen. En atferdsendring hos målgruppen tar vanligvis
lang tid.

Det er viktig at det settes realistiske mål og at det gjennomføres systematisk
evaluering av resultatene. Dette vil bidra til å skape felles og realistiske
forventninger, både blant helsepersonellet, målgruppen og politikerne.

9                                      PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV HELSEFREMMENDE
OG FOREBYGGENDE ARBEID

Sammendrag:
Kvalitetssirkelen (Demings sirkel) tar for seg planlegging, utføring,
kontrollering og korrigering. Den er et verktøy for alt forbedringsarbeid,
også i helsefremmende og forebyggende arbeid. Det legges spesielt vekt på å
lære av erfaring og på bakgrunn av dette planlegge og iverksette bedre tiltak.
Dersom det arbeides systematisk etter denne modellen, vil kvaliteten på
tjenestene bli forbedret og lovkravene oppfylt.

9.1                                    Innledning
I dette kapittelet beskrives en modell for systematisk forbedringsarbeid som
tannhelsepersonell kan ha nytte av i helsefremmende og forebyggende
arbeid. Den kan blant annet brukes til å planlegge, gjennomføre og evaluere
tiltak overfor enkelte grupper. Den kan også brukes til intern
kvalitetsutvikling. Når det gjelder innføring og revidering av
kvalitetssystemer vises det forøvrig til Helstilsynets publikasjoner
Kvalitetsstyrte helseorganisasjoner - til deg som leder (33) og Kvalitetsstyrte
helseorganisasjoner - til deg som medarbeider (37).

9.2                                    Kvalitet, krav kvalitetssystem og internkontrollsystem
Både kunnskapsutvikling og skiftende behov fra brukere gjør at
tannhelsetjenesten bør drive kontinuerlig forbedringsarbeid og på den måten
ivareta kvaliteten på tjenesten. «Du trenger ikke være dårlig for å bli bedre»
jfr. Nasjonal stategi for kvalitetsutvikling (38).
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Kvalitet Kvalitet kan defineres som helheten av egenskaper og kjennetegn et produkt
eller tjeneste har, som vedrører dets evne til å tilfredsstille uttalte eller
underforståtte behov.

 

Krav Kravene eller forventningene til helsetjenesten blir i hovedsak stilt fra tre
ulike hold:
_ brukerne,
_ myndighetene,
_ virksomheten selv (ledere, eiere og helsepersonell).

Figur 5. Ulike krav som rettes mot en virksomhet

Det er viktig at virksomhetens personale har oversikt over de krav som
gjelder dem, og har et system (kvalitetssystem) som beskriver de tiltak,
prosedyrer, sjekklister og retningslinjer som er utviklet for å sikre at kravene
kan etterleves.
 Systemet bør også beskrive organisasjonen med hensyn til ansvarslinjer og
plassering av myndighet. For tannhelsetjenesten innebærer dette blant annet
at brukerne får de tjenestene de har krav på til rett tid og utført i samsvar
med allment aksepterte faglige normer. De nedskrevne systematiske
tiltakene i kvalitetssystemet er også med på å sikre at kunnskap ikke går tapt
når en medarbeider slutter.

Internkontroll Internkontroll utgjør den delen av kvalitetssystemet som sikrer at
myndighetskravene i lover og forskrifter blir oppfylt.

I lov om statlig tilsyn med helsetjenesten, § 3 heter det: «Enhver som yter
helsetjeneste skal etablere internkontrollsystem for virksomheten og sørge
for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar
med allment aksepterte faglige normer og krav fastsatt i medhold av lov eller
forskrift. Fylkeslegen skal påse at alle som yter helsetjenester har etablert
internkontrollsystem og fører kontroll med egen virksomhet på en slik måte
at det kan forebygge svikt i helsetjenesten.»

Avvik Gjennom internrevisjoner og systematisk avvikshåndtering sikrer
helsetjenesten selv at kravene er oppfylt. En oversikt over
Myndighetskravene for tannhelsetjenesten finnes i Krav til forsvarlig
virksomhet i tannhelsetjenesten (7) og på Helsetilsynets internettside.
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Kvalitetsutvikling Arbeidet med kvalitetsutvikling må være en del av det daglige arbeidet i
helsetjenesten. Kvalitetsutvikling består blant annet i å fjerne avvik eller å
tilpasse seg nye krav som for eksempel nye retningslinjer for bruk av fluor i
det kariesforebyggende arbeidet. Det er viktig at kvalitetsutviklingsprosessen
gir resultater, for eksempel i form av mer målrettet bruk av forebyggende
tiltak.

9.3                                    Planlegging og gjennomføring
En modell som ofte brukes av mange som arbeider med kvalitetsteori er
Demings sirkel. Her fokuseres det på betydningen av å lære av erfaring.
Demings sirkel illustrerer fire trinn som vil være et godt fundament for all
planlegging og evaluering.

Figur 5:Demings sirkel

Planlegg: Planlegging innebærer å avklare situasjonen i øyeblikket, fastsette
de mål man vil nå og nødvendige tiltak for å nå målene. Til planleggingen
hører også å sørge for at deltakerne har kunnskap og at nødvendige ressurser
(folk, tid, penger) er tilgjengelig.
Utfør: Iverksetting av de planlagte tiltakene.
Kontrollér: Innsamling og analyse av resultatene i forhold til mål.
Manglende måloppnåelse og andre avvik registreres og analyseres.
Korrigér/standardisér: Det foretas en oppsummering av prosessen basert
på evalueringen i forrige trinn. Dersom man har funnet en god løsning,
starter man tiltak som sikrer at den blir innført som rutine og standardisert i
hele organisasjonen. Ved avvik må man enten korrigere planen eller justere
målene.

Forbedringsarbeid Under presenteres en mer detaljert systematikk for problemløsing og
forbedringsarbeid som inneholder fasene i Demings sirkel. Metoden er et
godt verktøy i det helsefremmende og forebyggende arbeidet både for
prosjekter, generelt forbedringsarbeid og endring av kvalitetssystemer.
De ulike trinnene er illustrert med et eksempel fra forebyggende arbeid i et
alders- og sykehjem.
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Trinn Aktivitet Eksempel
1 Formulere

problem/utfordring
_ Hva bør forbedres ? (problem)
_ Hva gjør vi i dag ? (dagens

situasjon)
 Hvordan kan vi vite at vi har
oppnådd forbedring ? (kriterier for
måling)

_ Beboernes har for dårlig
munnhygiene.

_ Det er noe tilfeldig om daglig
tannbørsting blir gjennomført.

_ Bedret munnhygiene kan måles
ved BSI-indeks (belegg- og
slimhinneindeks) 1-8.

2 Samle data om
mulige årsaker

_ Hvilken informasjon trenger vi ?
_ Hvordan skaffer vi denne

informasjonen?
_ Viser informasjonen at

problemet må formuleres
annerledes ?

_ Til kartlegging av mulige årsaker
er det nødvendig med en
gjennomgang av beboernes
tannjournaler eller kartlegging av
eksisterende munnhygiene. Det
er også nødvendig å få oversikt
over eksisterende rutiner og
hvordan pleiernes kunnskaper og
ferdigheter er på området. Det
må vurderes om
problemstillingen er formulert
riktig i forhold til det reelle
problemet.

3 Finne årsaker _ Hva er mulige årsaker ?
_ Hvilke årsaker er de mest

sannsynlige ?

_ Det kan være vanskelig for den
enkelte beboer selv å ta vare på
tennene sine. Årsaken kan også
være at pleierne har liten tid eller
at rutinene er ufullstendige. En
annen årsak kan være mangel på
kunnskaper og ferdigheter både
blant pleierne og beboerne.

4 Finne tiltak _ Hva kan vi gjøre ?
_ Hva velger vi å gjøre ?

_ Det kan iverksettes tiltak rettet
mot grupper (pleiepersonellet,
beboere, ledelsen) eller tiltak
rettet mot enkeltpersoner
(beboere, den enkelte
ansatte/leder).

_ Velger her å iverksette tiltak mot
grupper; målgruppe
pleiepersonalet.

5 Teste tiltak _ Hvordan skal vi gjennomføre
tiltaket ?

_ Informer og gjennomfør tiltaket.

_ Bruker pedagogiske virkemidler,
- opplæring og motivering av
personalet. Gjennomføring.

6 Evaluere resultater _ Hvilke resultater ga tiltaket ?
_ Løser resultatene problemet ?

_ Opplæringen satte fokus på
tenner og tannhelse. Det settes
nå av mer tid til daglig
munnhygiene. Dette kan måles
ved at BSI-indeksen har lavere
verdi.

7 Standardisere _ Hvordan kan vi sikre
videreføring av resultatet ?

_ Hva har vi lært ?

_ Ivaretakelse av munnhygiene bør
standardiseres og bli en del av de
daglige rutiner. Systematisk
opplæring av nyansatte er
nødvendig.
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9.4   Kvalitetsstyring og kvalitetsprinsipper
Kvalitetsprinsipper Følgende kvalitetsprinsipper kjennetegner en kvalitetsstyrt helsetjeneste:

1. Brukeren i fokus. Tannhelsetjenesten er til for brukerne og det er viktig
å få kunnskap om hvordan organisasjonen møter brukernes krav, behov
og forventninger. Dette kan gjøres gjennom brukerundersøkelser (jfr.
Nasjonal Strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten, (38) eller annen
systematisk kartlegging av brukernes tilfredshet.

 
2. Engasjert og forpliktende ledelse. Erfaring har vist at deltakelse og

engasjement fra ledelsen er helt nødvendig for at virksomheten skal nå
sine mål.

 
3. Målrettet deltakelse fra alle. For å oppnå en vedvarende forbedring

kreves felles mål og at alle deler av organisasjonen  trekker i samme
retning uavhengig av profesjonsgrenser og organisasjonsgrenser.

 
4. Beslutninger basert på fakta. Beslutninger må fattes på bakgrunn av

faktiske opplysninger, for eksempel gjennom dokumentasjon fra egen
praksis eller litteratur.

 
5. Prosessorientering. Prosessene som leder frem mot målet, såvel som

målet selv, må vektlegges.
 
6. Kontinuerlig forbedring. Evaluering og justering med tanke på stadig

forbedring. Se forøvrig om kvalitetsutvikling foran i kapittelet.

10 TILTAK FOR GOD ORAL HELSE

Sammendrag:
Tiltak for god oral helse omhandler følgende:
_ Kosthold: Et godt sammensatt kosthold er viktig for helsen. Karies kan

forebygges ved å forkorte periodene med pH-fall og forlenge
remineraliseringsperioden. Spyttet har også en svært viktig funksjon i
forhold til kariesforebygging.

_ Munnhygiene: God munnhygiene er viktig for å forebygge karies,
gingivitt og periodontitt, og er også en forutsetning for at effekten av
fluor skal kunne være optimal. Til rengjøring av tannmellomrommene
finnes det mange forskjellige hjelpemidler. Anbefaling av slike
hjelpemidler bør gjøres på bakgrunn av brukernes individuelle behov.

_ Fluor: Bruk av fluortannkrem to ganger daglig anbefales til alle. Bruk av
andre fluorpreparater i tillegg må vurderes individuelt.

_ Andre forhold: Bruk av alkohol, tobakk og legemidler kan ha negativ
innvirkning på tannhelsen. Tannhelsepersonell bør derfor informere om
dette og iverksette nødvendige forebyggende tiltak.

_ Tannhelsekontroller: Lengden på innkallingsintervallene må vurderes ut
fra individuelle behov. Intervallene mellom tannhelsekontrollene kan
forlenges for brukere som ikke står i fare for å utvikle tannsykdommer.
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10.1   Innledning
I dette kapittelet presenteres anbefalinger på følgende områder:
_ Kosthold
_ Munnhygiene
_ Fluor
_ Andre forhold som virker inn på oral helse
_ Tannhelsekontroller

Tiltakenes mål er at den enkelte bruker skal kunne få en akseptabel oral
helse gjennom egenomsorg. Tiltakene er ikke uttømmende. En
kombinasjonen av flere tiltak gir ofte best resultat.

10.2 Kosthold

10.2.1 Generelt
Matvaner Gode matvaner er bra for den generelle helse og for tannhelsen. Norsk

kosthold inneholder for mye fett, salt og sukker og for lite stivelse og
kostfiber. Denne uheldige kostsammensetningen medvirker til utvikling av
hjerte- og karsykdommer, enkelte kreftformer, overvekt, mage-
/tarmproblemer, galleveissykdom, karies, jernmangel og diabetes type II.

Sukker Forbruksundersøkelser viser at vi inntar ca. 31 kg sukker i året, og forbruket
har steget de siste årene. Kildene for dette sukkeret er først og fremst brus,
godteri, syltetøy, saft, kjeks og kaker. Mineralvann inneholder store mengder
sukker. En halvliter brus inneholder sukker tilsvarende ca. 25 sukkerbiter.

Brusforbruket har de siste 10 årene økt dramatisk, og gjennomsnittsforbruket
er i dag på over 120 liter pr. person pr. år. Sukker tilfører kroppen energi,
men ikke andre næringsstoffer. Et stort sukkerinntak kan bidra til karies,
utvikling av fedme og andre former for feilernæring, som f. eks. jernmangel.

Unges kosthold En landsomfattende undersøkelse (UNGKOST - 93) (39) viste at ungdom
som ikke spiser frokost eller matpakke erstatter måltidene med mer usunn
mat og drikke. Kosten deres inneholder mer fett og sukker, og mindre
vitaminer og mineraler enn kosten til ungdom som vanligvis spiser de faste
måltidene.

Konsumet av brus, snacks og godterier er høyt blant de unge sammenlignet
med voksnes. Andelen av lightvariantene utgjør kun 10-25 % av det totale
forbruket.
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Generelle Et godt sammensatt kosthold forebygger en rekke
kostråd sykdommer. Statens ernæringsråd anbefaler folk å spise mer brød, helst

grovt brød, mer poteter, frukt, grønnsaker, fisk og magre meieri- og
kjøttvarer. Det anbefales samtidig at folk reduserer forbruket av smør, hard
margarin, fete potetprodukter, snacks og svært sukkerholdige matvarer. Ved
å følge disse anbefalingene økes kostens innhold av stivelse, kostfiber,
vitaminer og mineraler. En teskje (5 ml) tran anbefales daglig fra fire ukers
alder og livet ut.

Mat i barnehage Måltidene i barnehage og skole er med på å forme barnas matvaner.
og skole De bør bestå av sunn mat, foregå til faste tider og under ordnede forhold. For

at barna skal få god nok tid og ro rundt måltidet bør det settes av minimum
20 minutter til hvert måltid. Barn i barnehage, skolefritidsordning og i 1.- 4.
klasse bør ha tilsyn av en voksen under måltidene, jfr. Veileder til forskrift
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m v (40).

Statens ernæringsråd anbefaler at måltidene i barnehage og skole bør bestå
av brødskiver, skummet melk eller lettmelk og frukt eller grønnsaker.

10.2.2   Odontologiske aspekter

10.2.2.1   Årsaker til karies

Figur 7: Faktorer som bidrar til kariesutvikling

Sukkerforbruk Det var tidligere en klar sammenheng mellom sukkerforbruk og
kariesforekomst. Denne sammenhengen er imidlertid mindre tydelig etter at
fluor er blitt et sentralt forebyggende virkemiddel. Brukere som har dårlig
munnhygiene, kombinert med høyt sukkerforbruk og hyppig sukkerinntak,
kan imidlertid få karies selv om de bruker fluor.
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Rotkaries Brukere med blottlagte rotoverflater har spesielt høy risiko for utvikling av
karies fordi rotoverflaten inneholder karbonatapatitt, som er langt mer
mottagelig for karies på grunn av høyere løselighet, mindre krystaller og mer
nedbrytbart materiale enn tannemaljen. God munnhygiene og lavt
sukkerforbruk er spesielt viktig for mennesker som har blottlagte tannhalser.
Dette gjelder særlig eldre.

10.2.2.2   Alternative søtningsmidler
Generelt Det finnes flere alternative søtningsmidler, de kalorifattige og de kaloririke.

De kalorifattige søtningmidlene er aspartam og cyclamat. De kaloririke,
sukkeralkoholene, inneholder tilnærmet like mange kalorier som sakkarose.
Disse er sorbitol og xylitol.

Sukkeralkoholer Sorbitol er halvparten så søtt som sakkarose. Xylitol er like søtt som
sakkarose. Disse søtningsmidlene, som blant annet finnes i pastiller og
tyggegummi, kan i større mengder gi mageproblemer.

Xylitol er interessant i forhold til kariesutvikling, fordi det i tillegg til å være
en sukkererstatning har bakteriehemmende effekt. Det er hevdet at xylitol
kan bidra til å reversere begynnende kariesangrep. Det hersker imidlertid
ingen alminnelig enighet om dette. Derimot er det enighet om at xylitol ikke
gir syredannelse som fører til oppløsning av tannoverflaten. Å redusere
hyppigheten av sukkerinntak og bryte uheldige vaner anbefales fremfor
utstrakt bruk av alternative søtningsmidler.

10.2.2.3   pH-verdier
Fall i pH Mat som inneholder sukker eller andre spaltbare karbohydrater gir pH-fall.

Dette skjer fordi sukkeret spaltes til syre av bakterier i plakket. Den kritiske
pH-verdien for tannemaljen er 5.5. Dersom det produseres syre slik at pH-
verdien faller under 5.5, vil emaljen gå i oppløsning (demineraliseres).
Sement og dentin vil imidlertid gå i oppløsning allerede ved en pH-verdi
rundt 6.0-6.3.

Dersom pH-fallene forekommer relativt sjelden, vil demineralisering følges
av en oppbygging av emaljen (remineralisering) som gjør at emaljens (og
sementens og dentinets) kvalitet opprettholdes.

Hos mennesker med høy kariesaktivitet synker pH-verdien i plakket raskere,
sannsynligvis på grunn av flere asidure og asidofile bakterier.

Tiltak En bedre munnhygiene hos mennesker med høy kariesaktivitet kan motvirke
pH-fall i plakket, fordi færre bakterier på tannflatene gir lavere
syreproduksjon. Fluor i plakket reduserer den kritiske pH-verdien både i
emalje og sement/dentin til 4.5. Fordi pH-verdien angis i logaritmisk skala
vil det si at det skal 10 ganger mer syre til for å løse opp emaljen når fluor er
tilstede i plakket. Dersom munnhygienen er dårlig og pH-verdien  faller til
under 4.5 kan karies oppstå selv med fluor. Som et generelt tiltak bør man
anbefale regelmessige måltider og få sukkerholdige mellommåltider.



36

10.2.2.4   Saliva (spytt)
Det er viktig at maten tygges godt, fordi dette gir økt salivaproduksjon og
dermed økt kariesresistens.

Generelt Det produseres fra 0.6-1.0 liter saliva pr. døgn, og væskens oppgave er å
blande maten under tygging og gjøre den lettere å svelge. Salivaproteiner
klebes selektivt til tannflatene. Dette proteinlaget reduserer sannsynligvis
friksjonen mellom tennene og bløtvevet.

Saliva inneholder amylase, som bryter ned stivelse, og antibakterielle stoffer
som antas å beskytte slimhinnene mot infeksjoner. Saliva inneholder også
buffersystemer som reduserer fall i pH-verdien. Karbonat-buffersystemet og
fosfat-buffersystemet er de viktigste.

Hvis salivasekresjonen reduseres sterkt eller oppheves, kan dette ha stor
skadlig effekt på tennene. Karies oppstår da meget raskt, selv på glattflater.

Tiltak Dersom sekresjonen av hvilesaliva er mindre enn 1 ml./min. kan årsaken
være sykdomstilstander i spyttkjertlene. Uansett årsak må
kariesforebyggende tiltak iverksettes. Mat som krever mye tygging gir mer
spyttsekresjon. Bruk av fluor vil være spesielt viktig i en slik situasjon.
Kunstig saliva kan være nyttig for noen brukere.

10.2.2.5   Tannutvikling
Tannutvikling Nyere forskningsresultater kan tyde på at det er gunstig for normal

kjeveutvikling at barn tygger så snart tennene bryter frem. Det å amme er
også gunstig for utviklingen av normal tannstilling hos barnet på grunn av
sugebevegelsens effekt på kjeveutvikling og muskulatur. Imidlertid er
tannstillingsfeil (malocclusjoner) vanskelig å forebygge fordi de i stor grad
er arvelig betinget.

10.2.2.6    Spiseforstyrrelser og erosjoner
Spiseforstyrrelser Spiseforstyrrelser kan ha negativ innvirkning på tennene.

Tannhelsepersonellet er ofte de som først får mistanke om spiseforstyrrelser,
og kan derfor bidra til at brukeren søker hjelp for sitt problem. Ved mistanke
om spiseforstyrrelser er det viktig å gå varsomt frem og gi nødvendig
informasjon. I behandling og oppfølging av mennesker med
spiseforstyrrelser er det nødvendig med tverrfaglig samarbeid med annet
relevant helsepersonell. I Norge finnes det to interesseorganisasjoner for
mennesker med spiseforstyrrelser (41).

Erosjoner (skålformede etseskader, vanligvis lokalisert på innsiden av
overkjevens tenner) forekommer ofte hos mennesker med spiseforstyrrelsen
bulimi. Erosjonsskader oppstår raskt fordi magesyre etser på tennene.

Saksgang Man kan søke folketrygden om delvis refundering av behandling av
erosjonsskader forårsaket av spiseforstyrrelser. Tannlegen sender søknaden
til det lokale trygdekontoret før behandlingen igangsettes. I slike tilfeller bør
en lege ha gitt diagnosen før tannbehandlingen starter. Fordi slik
tannbehandling ofte er forbundet med store kostnader, kan muligheten for
offentlig refusjon virke som en motivasjonsfaktor for å få brukeren til å
oppsøke lege.
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Sure drikker Også ved bruk av sukkerfri fruktsaft (juice) og leskedrikker kan omfattende
og hyppig inntak føre til erosjoner på grunn av lav pH.
Mange leskedrikker gir denne effekten fordi de inneholder organiske syrer.
Erosjoner er ikke avhengig av bakteriebelegg på tennene. Det er oftest
fronttennene som angripes (buckalt og lingualt).

Tiltak Det er viktig at tiden for syrepåvirkning, både ved inntak av sure drikker og
ved spiseforstyrrelser, begrenses til et minimum. Dette kan gjøres ved å
skylle munnen med noe som øker pH-verdien, for eksempel vann eller
fluorskylling. Tennene bør ikke børstes umiddelbart etter syrepåvirkning,
fordi emaljen er «mykere» og derfor lettere slites ned.

10.3   Munnhygiene

  

Generelt De fleste mennesker i Norge børster tennene daglig. Hjelpemidlene har
variert, men målet er å få rene tenner, tidligere kanskje særlig i den hensikt å
unngå dårlig ånde. Begrepet munnhygiene i denne sammenhengen brukes
om rengjøring av tennene.

Både karies, gingivitt og periodontitt skyldes plakk på tennene.
Sammenhengen er mest direkte når det gjelder gingivitt. Et stort antall
undersøkelser har vist at det er mulig både å forebygge og behandle gingivitt
med grundig plakkfjerning.
Periodontitt begynner med gingivitt. Derfor vil en god munnhygiene virke
forebyggende, og er dessuten en forutsetning for en vellykket behandling av
denne sykdommen. Det er også andre faktorer som har betydning for
utvikling av periodontitt som for eksempel allmenntilstand og arvelighet.

Med et kosthold som inneholder mye sukker er det vanskelig å unngå karies
utelukkende ved hjelp av god munnhygiene. Effektiv plakkfjerning sammen
med bruk av fluorpreparater legger grunnlaget for remineralisering av
begynnende kariesangrep (emaljelesjoner og rotkariesangrep) og en
langsommere kariesutvikling.

10.3.1   Tannbørsting
Generelt Undersøkelser viser at over 90 % av befolkningen børster tennene sine én til

to ganger daglig. Omtrent halvparten av plakket blir fjernet ved daglig
tannbørsting av to minutters varighet. Det bør understrekes at tannbørsting
med fluortannkrem er en effektiv metode for å sikre regelmessig tilførsel av
fluor.
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Tannbørster Tannbørster finnes i mange varianter, men det er få vitenskapelige
holdepunkter for å anbefale én type fremfor en annen.

Det er usikkert om én børstemetode kan anbefales fremfor en annen. Det
sentrale er at tannflatene blir gjort godt rene på en skånsom og effektiv måte
med fluortannkrem. Å børste systematisk er viktig slik at ingen tenner eller
flater blir glemt.

Det kan oppstå børsteskader både på tenner og tannkjøtt. Årsaken kan være
bruk av for stor kraft eller for hard tannbørste.

Det finnes ingen vitenskapelige begrunnelser for at tannkjøttet skal børstes
eller masseres. Gingivitt forebygges ved å holde tennene plakkfrie.

10.3.2   Rengjøring av tannmellomrommene
Generelt Uansett hvilken børstetype eller børsteteknikk man bruker, vil tennenes

kontaktflater ikke bli rene ved hjelp av tannbørsting alene.

De vanligst brukte hjelpemidlene for fjerning av plakk i
tannmellomrommene er tannstikker, tanntråd og mellomromsbørste.

Det viser seg at flertallet i befolkningen ikke bruker disse hjelpemidlene
regelmessig. Til tross for dette viser tannhelsedata at det kun er ca. 8-10 %
som har alvorlig grad av periodontitt, og mange har heller ikke karies eller
ny årlig kariestilvekst. Det viser at ikke alle trenger å bruke tanntråd eller
tannstikker for å oppnå tilfredsstillende tannhelse.

Individuelle
tilpasninger Mennesker med økt risiko for tannkjøttssykdommer bør få individuell

instruksjon og et tilpasset opplegg. Et vellykket resultat er avhengig av
effektiv fjerning av tannbelegget også i tannmellomrommene.

Tannstikker Omtrent en tredjedel av den voksne befolkningen bruker tannstikkere.
Stikkene må være trekantede for å passe inn i tannmellomrommene. De bør
være laget av en myk tresort for å gjøre minst mulig skade på tannkjøttet.
Det finnes spesielle skaft som gjør det enklere å komme til bakerst i
tannrekken.
Tannstikkerne presser ned tannkjøttpapillene 2-3 mm. og vil ved regelmessig
bruk forårsake en permanent åpning av mellomrommene. Derfor bør
tannstikker kun anbefales til de som har periodontitt eller til mennesker hvor
tannkjøttet i mellomrommene (interdentalpapillene) allerede har trukket seg
tilbake.

Kliniske undersøkelser viser at ca. halvparten av plakket i
tannmellomrommene blir fjernet ved bruk av tannstikkere. Andre
hjelpemidler som for eksempel mellomromsbørster kan være mer effektive
for personer med periodontale problemer.

Tanntråd Korrekt bruk av tanntråd er en god metode for rengjøring i
tannmellomrommene. Opp til 80% av interdentalt plakk kan bli fjernet på
denne måten.

Tanntråd kan  anbefales til individer med tannkjøttsproblemer.
Undersøkelser viser en klar sammenheng mellom bruk av
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tanntråd/tannstikker og friskt tannkjøtt. I praksis har det imidlertid vist seg at
mange har vanskelig for å mestre teknikken tilstrekkelig godt.
Det er ikke påvist noen klar sammenheng mellom bruk av tanntråd og
forebygging av karies.

Mellomromsbørster Mellomromsbørstene er spesialbørster som effektivt fjerner plakk fra
tannmellomrommene. De såkalte flaskekostene er en type
mellomromsbørster som er enkle å bruke. Disse finnes i flere dimensjoner og
med små håndtak for bedre grep. De kan brukes der det er relativt store
mellomrom, og er derfor egnet for eldre og for brukere som har eller har hatt
periodontitt, har implantater eller broer.

10.4   Fluor

  

Retningslinjer Retningslinjer for bruk av fluor i det kariesforebyggende arbeidet er å finne i
Rundskriv IK-16/96 (4).

Anbefalinger Helsetilsynet anbefaler bruk av fluor i det kariesforebyggende arbeidet.
Tannbørsting med fluortannkrem morgen og kveld sikrer regelmessig
tilførsel av fluor. Bruk av andre fluorpreparater i tillegg bør planlegges i
samarbeid med tannhelsepersonell på bakgrunn av individuelle behov.

Ekspertgrupper i WHO og EU, samt helsemyndighetene i blant annet
Danmark, Sverige og Finland, har fastslått at barn og ungdom som bruker
fluortannkrem ikke trenger fluortabletter. Dette og andre fluorprodukter
anses som tilleggspreparater og anbefales bare til mennesker med særlige
behov.

Virknings- Det er fluorens lokale effekt på tennene som i dag antas å være
mekanisme viktigst. Effekten før tannfrembrudd ser ut til å være av mindre betydning.

Fluor må være til stede i munnhulen for å være virksom når en kariesprosess
har oppstått. Alle fluorpreparater lager et depot av kalsiumfluorid på
tannoverflatene. Dette depotet avgir fluor når det blir lav pH (surt) i plakket i
forbindelse med et kariesangrep. Fluor påvirker oppløsningen
(demineralisering) av emaljen og øker gjenoppbyggingen (remineralisering).
Reservoaret av kalsiumfluorid minsker gradvis og må derfor fornyes.
Regelmessig bruk av fluortannkrem og eventuelt andre fluorpreparater sikrer
daglig fornyelse av depotene av kalsiumfluorid.

Munnhygiene God munnhygiene forsterker effekten av fluor. Fluor senker den kritiske pH-
verdien for emaljen (jfr. kapittel 10.1.2.3). Hvis tennene ikke blir børstet, vil
plakket bli tykkere og konsistensen blir endret. Dette fører til økt

http://www.helsetilsynet.no/regelver/rundskri/1996/ik-1696.htm
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konsentrasjon av syre på tannoverflatene og fluor kan ikke lenger hemme
kariesutviklingen. Ved høy surhetsgrad i plakket kan ikke fluor øke
gjenoppbyggingen av emaljen.

God munnhygiene er en forutsetning for at den terapeutiske effekten av fluor
skal kunne utnyttes optimalt.

10.4.1   Basistiltak
Fluortannkrem Fluortannkrem bør brukes to ganger daglig fra frembrudd av første tann.

Mengden økes gradvis fra knapt synlig til en mengde tilsvarende barnets
lillefingernegl ved 1-års alderen. Den økes videre til ertestor mengde fra 6-
års alderen.

Det er liten forskjell mellom ulike typer tannkrem, men det eksperimenteres
med ulike antibakterielle tilsetninger. Fluorinnholdet i tannkrem bør ikke
være lavere enn 0,1 %.

De som ikke bruker fluortannkrem bør bruke fluortabletter eller andre
fluorpreparater.

10.4.2    Andre fluorpreparater
Andre fluorpreparater kan brukes i stedet for fluortannkrem. Dette kan være
fluortabletter, fluorskyllevann eller fluortyggegummi. Slike tiltak bør
iverksettes dersom det ikke brukes fluortannkrem.

Dosering av fluortabletter:
Yngre enn 3 år: 0,25 mg daglig
3 - 12 år: 0,25 mg x 2 daglig
Eldre enn 12 år: 0,50 mg x 2 eller 0,25 mg x 4 daglig
Voksne: Inntil 1,5 mg totalt i løpet av dagen

 Det er en fordel at fluordosen fordeles best mulig ut over dagen.

Doseringen av fluortabletter bør tilpasses fluorkonsentrasjonen i
drikkevannet.

Det er viktig at tannhelsepersonellet gir individuelt tilpasset informasjon om
kariesrisiko og betydningen av kontinuerlig, daglig fluortilførsel og god
munnhygiene. Annet helsepersonell bør oppfordre personer med
kariesproblemer til å oppsøke tannhelsetjenesten. For enkelte med høy risiko
for karies kan det være nødvendig å anbefale andre fluorpreparater i tillegg
til fluortannkrem.

Fluor- Fluortyggegummi kan brukes som et alternativ til fluortablettene,
tyggegummi men bør ikke brukes av barn under skolealder.

Daglig skylling med 0,05 % fluorskyllevann er et alternativ til
fluortabletter/tyggegummi for individer over 6 år. Tannhelsepersonell kan
også pensle fluorlakk eller fluoroppløsning på tannflater som er utsatt for
karies. Nødvendigheten av dette tiltaket bør vurderes nøye og tilpasses
individuelt. Når kariesaktiviteten avtar kan man trappe ned fluorpenslingen.

Graviditet og amming Fluor kan trygt brukes under graviditet og ammeperioder.
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10.4.3   Bivirkninger
For mye fluor under tanndannelsen kan gi dental fluorose. Dette er for dårlig
mineralisering av tannemaljen og er nært knyttet til mengden av fluor inntatt
pr. kg. kroppsvekt i den periode tennene dannes. Graden av dental fluorose
avhenger av mengden fluor som inntas, varigheten av inntaket, og tennenes
utviklingsstadium ved inntaket. De første leveårene kan fluortabletter brukt i
tillegg til tannkrem øke risikoen for dental fluorose hos små barn.

Alvorlige grader av dental fluorose fører til dannelse av en porøs, ujevn og
misfarget emalje. Den er mer utsatt for brudd og slitasje. Mild dental
fluorose kan ses som ubetydelige hvite flekker i emaljen og være et estetisk
problem. Det er ikke kjente bivirkninger av fluorbruk i anbefalte doser
bortsett fra mild dental fluorose hos noen mennesker.

10.4.4   Forgiftningssymptomer
Doser Ved inntak av høye doser fluor foreligger det risiko for akutt forgiftning.

Hos barn er det fare for forgiftning ved inntak av 25-100 ganger den
anbefalte dose. Forgiftninger med fluor forekommer oftest i forbindelse med
at små barn får i seg store mengder fluortabletter. Tablettene skal derfor
oppbevares utenfor barns rekkevidde.

Symptomer Symptomene ved akutt forgiftning er kvalme, svette, ubehag, brekninger,
magesmerter, tørste, tretthet og i verste fall kramper.
Forgiftningssymptomene kan oppstå fra én time etter inntak til flere timer
senere. Ved usikkerhet om forgiftningsfare kan man ta kontakt med:
Giftinformasjonssentralen
tlf.: 22 59 13 00 (Døgnvakt)

Førstehjelp Ved mistanke om forgiftning kan man fremkalle brekninger dersom det skjer
innen 1-1,5 timer etter inntaket. Ellers bør man la barnet drikke melk eller
kalktabletter og vann. Videre behandling gjøres på sykehus.

10.5    Andre forhold

   

10.5.1   Dårlig ånde (Halitosis)
Årsaker Dårlig ånde kan ha flere årsaker, men i de fleste tilfellene skyldes det

prosesser som foregår i munnhulen. Den ubehagelige lukten består
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hovedsakelig av flyktige svovelholdige stoffer. Disse stoffene dannes av
anaerobe bakterier og lukter svært vondt selv i små konsentrasjoner.
Anaerobe bakterier trives best uten tilgang på oksygen. Derfor vil
lokalisasjonen for luktproduksjon være der bakteriene kan gjemme seg.
Dette vil hovedsakelig være i tannkjøttlommer hos personer med
periodontitt, og ikke minst i groper på tungeryggen, spesielt de bakre delene
av tungen. Det er også kjent at høyt konsum av melkeprodukter kan gi dårlig
ånde, likeledes fet mat.

Tiltak I tillegg til god munnhygiene og behandling av eventuell periodontitt, er det
viktig å børste/rengjøre tungen. Omlegging av kostholdet kan være
nødvendig dersom dette antas å være årsaken.

10.5.2   Alkohol og tobakk
Tobakkens effekter i munnhulen er relativt velkjente. Når det gjelder alkohol
finnes det langt mindre kunnskap.

Alkohol Det er imidlertid påvist en sammenheng mellom høyt alkoholkonsum og
munnhulekreft. Den relative risikoen for høykonsumenter er beregnet til ca.
10 ganger risikoen for lavkonsumenter. Undersøkelser indikerer en
synergieffekt mellom tobakk og alkohol når det gjelder økt risiko for kreft.

Tobakk Bruk av tobakk i ulike former medfører flere forandringer i munnhulen, først
og fremst i munnhulens bløtvev. Dette gir ikke direkte grunnlag for forhøyet
kariesaktivitet. Derimot kan hardvevsforandringer i form av erosjonsskader
på tennene forekomme ved bruk av for eksempel tyggetobakk.

Tannkjøttet blir ofte hyperkeratinisert hos røykere. Dette kan skjule
symptomene på gingivitt og periodontitt. Dessuten kan røyking gi opphav til
dårlig ånde. Det er videre klarlagt at røykere har større tannfestetap enn ikke-
røykere. Behandlingsresultatet etter en  periodontittbehandling er ofte
dårligere for røykere enn for ikke-røykere. Foreløpige resultater fra studier
om røyking og tannimplantater tyder på at bløtvevsreaksjoner forekommer
hyppigere hos røykere. Dessuten er det et større bentap rundt tannimplantater
hos røykere enn hos ikke-røykere.

Leukoplakier De alvorligste mykvevsforandringer i munnhulen relatert til tobakksrøyking,
er forstadier til kreft og kreft. Det vanligste forstadium er leukoplaki (hvit
flekk) som forekommer hos et par prosent av den voksne delen av
befolkningen, og hyppigst hos røykere. Man ser ofte misfarging på tenner og
proteser hos storrøykere.

Snus Også hos dem som bruker snus ser man slik misfarging. De
slimhinneskadene som alltid oppstår der snusen legges er ofte reversible, og
slimhinnen leges så snart snusingen opphører. Snusing kan også medføre
skader på tennenes festeapparat fordi tannkjøttet trekker seg tilbake. Slike
skader forekommer hos drøyt 20 % av dem som bruker løs snus, men bare
hos 3 % av dem som bruker porsjonspakkede produkter. Varige skader kan
oppstå i små spyttkjertler.

I Skandinavia er bruk av snus kun i beskjedent omfang forbundet med
kreftutvikling.
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Tiltak Tobakksrøyking kan gi mange alvorlige sykdomsforandringer i munnhulen.
Det er derfor naturlig at tannhelsepersonell informerer om skadevirkningene
ved bruk av tobakk. Statens tobakkskaderåd er en naturlig samarbeidspartner
i dette arbeidet.

10.5.3   Legemidler og munntørrhet

Xerostomi Xerostomi er definert som subjektiv oppfattelse av munntørrhet,
Hyposalivasjon mens hyposalivasjon er nedsatt spyttsekresjon målt objektivt. Xerostomi har

ikke nødvendigvis sammenheng med en målbar reduksjon i
spyttsekresjonen. Kvalitative endringer i saliva spiller sannsynligvis også en
rolle, men dette har bare i liten grad vært undersøkt.

Munntørrhet hos eldre skyldes ofte legemiddelbruk, og ikke atrofi av
spyttkjertlene. Dette problemet kan føre til en forringet livskvalitet.
Tannleger, tannpleiere og øvrig helsepersonell bør være oppmerksomme på
munntørrhet og bidra til å forebygge de uheldige konsekvensene dette kan
medføre.

Legemiddelbruk Medikamentgruppene antipsykotika, antidepressiva, antihistaminer,
antikolinergika, analgetika og antihypertensiva kan gi munntørrhet.
Felleskatalogen gir opplysninger om hvilke legemidler dette gjelder. Det
finnes imidlertid ingen god metode for å sammenligne påvirkningen av et
enkelt medikament mot et annet når det gjelder utvikling av
xerostomi/hyposalivasjon. Det er klart at bruk av flere medikamenter
samtidig kan medføre ytterligere redusert spyttproduksjon. Det kan være
vanskelig å skille effekt av medisinering fra effekt av den sykdommen
medisineringen er rettet mot.

Sykdom Munntørrhet er også assosiert med en rekke systemiske sykdommer, for
eksempel Sjøgrens syndrom, høyt blodtrykk og diabetes. Det kan også være
en effekt av bestråling rettet mot spyttkjertlene. Gjennom undersøkelser av
ulike grupper er det påvist at personer med revmatoid artritt, systemisk lupus
erythematosus og narkolepsi også plages av munntørrhet i langt større grad
enn andre.

Konsekvenser Uttalt hyposalivasjon fører til mange plager for brukeren. Det kan gi økt
forekomst av karies, vansker med spising og svelging, overfølsom tunge og
endret smaksoppfatning, soppinfeksjoner, samt tørre og såre slimhinner, noe
som blant annet gjør det vanskelig å bruke protese.

Tiltak Etter samråd med behandlende lege, bør man først forsøke å redusere bruken
av medikamenter, eller prøve ut andre i samme preparatgruppe. Utover dette
bør det iverksettes tiltak for å forebygge karies som for eksempel
fluortabletter eller fluortyggegummi. Bruk av sukkerfri tyggegummi og
pastiller stimulerer salivaproduksjonen noe. Disse bør anbefales fremfor et
økt vanninntak fordi saliva i motsetning til vann også har en smørende
effekt.

Soppinfeksjon Soppinfeksjoner oppstår lett i en tørr munn. Dersom det er tilstrekkelig
spyttsekresjon kan infeksjonen behandles med et antimykotikum i
tablettform (sugetabletter) i minst fire uker. Om spyttsekresjonen er
utilstrekkelig kan man bruke mikstur. Uttalt tørrhet og sårhet kan lindres ved
bruk av ulike oljer. Kostholdsveiledning er også viktig.
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10.6   Tannhelsekontroller

  

Generelt Bortimot 40 % av tannhelsepersonells arbeidstid går med til kliniske
undersøkelser. En individuell vurdering av brukerens behov bør avgjøre hvor
lang tid som skal avsettes til hver undersøkelse. Dermed oppnår
tannhelsetjenesten effektiv og rasjonell bruk av tid.

Innkallingsintervaller Tidligere har det vært vanlig å innkalle de fleste brukere til årlig kontroll.
Det finnes en rekke faglige, økonomiske og etiske grunner for endring av
disse rutinene både i offentlig og privat tannhelsetjeneste. Undersøkelser har
vist at det er faglig forsvarlig å forlenge innkallingsintervallene opp mot 24
måneder for mennesker med god tannhelse. For andre kan det være behov
for oppfølging med kortere intervaller.

Innkallingsintervallene må vurderes ut fra individuelle behov. Det er
tannlegens/tannpleierens faglige vurdering av den enkelte bruker som bør
avgjøre lengden på innkallingsintervallene. Denne vurderingen må blant
annet være basert på kunnskap om de aktuelle sykdommers forekomst og
utvikling, sammenholdt med risikofaktorer.

Tannlegeloven pålegger tannleger et ansvar for ikke å påføre brukerne og
offentlige instanser unødvendige utgifter i forbindelse med undersøkelse og
behandling. Det er likevel viktig at brukere som ønsker hyppigere
tannhelsekontroller blir gitt anledning til å påvirke beslutningen om
intervaller mellom kontrollene.

10.6.1   Innhold i en tannhelsekontroll
For tannhelsepersonell er innholdet i en tannhelsekontroll velkjent:
_ opptak av anamnese og gjennomgang av tidligere journalnotater,
_ klinisk undersøkelse,
_ vurdering av behov for røntgenbilder,
_ vurdering av funn og oppfølging sammen med bruker,
_ journalføring.

Røntgen Selv om digitaliserte røntgensystemer etter hvert vil bli dominerende og
redusere eksponeringen for røntgenstråler med opptil 90 %, bør det ikke tas
flere bilder enn høyst nødvendig. I vurdering av behovet for nye
røntgenbilder er det viktig å ta hensyn til intervallet siden forrige
undersøkelse og den informasjonen som foreligger gjennom tidligere
røntgenopptak. Røntgenbildene er nyttige for bedømmelsen av brukerens
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sykdomsutvikling og er sentrale i vurderingen av intervallet til neste
tannhelsekontroll. Det er ofte unødvendig å ta røntgen for å påvise karies i
melketannsettet.

Informasjon I tannhelsekontrollen skal tannhelsepersonellet gi brukeren de opplysningene
han/hun bør ha om sin tannhelse. Dessuten skal tannhelsepersonell gi råd om
hvordan brukeren best kan ivareta sin tannhelse. Det er viktig at brukeren får
mulighet til å innvirke på valg av behandling og oppfølging.

10.6.2    Innkallingsintervall for grupper
Barn Første innkalling til tannklinikk bør normalt skje det året barnet fyller tre år.

Helsestasjonen bør sørge for at barn med risiko for å få karies blir henvist til
tannhelsetjenesten. Det bør være et nært og regelmessig samarbeid mellom
tannhelsetjenesten og helsestasjon/helsesøster, slik at foresatte får
informasjon om hvordan de kan ivareta barnets tannhelse.

Tannlegenes/tannpleiernes vurdering av sykdomsrisiko og utvikling for det
enkelte individ bør avgjøre lengden på intervallet til neste kontroll.

Kontroll av tannskader (traumer), tannstillingsfeil, retinerte tenner,
manglende tannanlegg (agenesier), aktiv karies, gingivale/periodontale
problemer, slimhinnelidelser eller andre forhold kan kreve hyppigere
innkallinger.

Foresatte bør følge barn til tannhelsekontroll de første årene på
småskoletrinnet. Dette sikrer det viktige samarbeidet med barnas foreldre og
gir mulighet for utveksling av informasjon og tiltak tilpasset barnet.

Voksne Intervallene mellom tannhelsekontrollene kan forlenges for individer med
liten risiko for å utvikle tannsykdommer. Tannhelsepersonell skal gi et faglig
begrunnet råd om hvor lang tid det bør gå til neste tannhelsekontroll. Dette
rådet bør noteres i journalen. Dersom brukeren ønsker kortere eller lengre
intervall, bør dette noteres i journalen.

Eldre For eldre bør det foreligge en samlet vurdering av helsetilstanden, særlig
med henblikk på oral sykdomsutvikling ved bestemmelse av
innkallingsintervallene. Eldre som ikke har tannprotese og som ikke klarer å
utføre den daglige munnhygiene, trenger hyppig oppfølging fra omsorgs- og
tannhelsepersonell.

11    TILTAK FOR FORSKJELLIGE GRUPPER

11.1    Innledning
Kapittelet omhandler forebyggende tiltak for enkelte grupper. Anbefalingene
bygger i hovedsak på tiltakene i kapittel 10.

11.2   Barn og unge
Tannhelse Den store bedringen i tannhelsen hos barn og unge har kommet de fleste til

gode, men fortsatt er det 10-30 % innenfor hver aldersgruppe som har
betydelige problemer. Dette kan gjelde barn fra utenomvestlige land, barn
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med sviktende sosialt nettverk, funksjonshemmede og kronisk syke barn.
Tannsykdommene kan være en del av symptomene hos kronisk syke og kan
medføre tilleggsproblemer for eksempel for hjertesyke, blødere og barn med
kreft.

Samarbeid Det er viktig at tannhelsepersonell samarbeider med andre yrkesgrupper som
arbeider med barn og ungdom. Tverrfaglighet er nødvendig for å påvirke
barn og ungdom i forskjellige miljøer. Personell i barnehagen, skolen,
interesseorganisasjoner, helsesøster, skolehelsetjenesten,
habiliteringstjenesten, PP-tjenesten og det lokale barnevernet er viktige
samarbeidspartnere.

Tiltak For å oppnå best mulig tannhelse, er det viktig at barn og unge med risiko
for å utvikle tannsykdommer blir identifisert tidlig. Forebyggende tiltak for
denne gruppen går ut på å redusere de sykdomsfrembringende faktorene og
forsterke de positive faktorene som gir god tannhelse. Forebyggende tiltak
knyttet til fluorbruk, munnhygiene, kostholdsveiledning og regelmessige
tannhelsekontroller vil være sentralt for denne gruppen.
 

11.2.1    Aldersgruppen 0-3 år
Generelt Aldersgruppen 0-3 år er spesielt viktig med hensyn til forebygging av

tannsykdommer. Grunnlaget for god helseatferd legges i denne perioden.

Basistiltak Det er viktig at småbarnsforeldre blir informert om betydningen av
regelmessige måltider, begrenset konsum av søte matvarer mellom måltidene
og børsting av tennene om morgenen og kvelden med fluortannkrem.
Foreldrene må sørge for den daglige tannrengjøringen. Den naturlige arena
for denne informasjonen og opplæringen er helsestasjonen, jfr. veileder for
helsestasjons- og skolehelsetjenesten (26). Tannhelsetjenesten må bistå med
nødvendig opplæring og praktisk veiledning av helsestasjonspersonellet. På
helsestasjonen bør det foreligge rutiner for henvisning av barn som trenger
ekstra oppfølging av tannhelsetjenesten før tre års alder. Tannhelsetjenesten
bør ta ansvar for at dette samarbeidet kommer i stand.

Problemer Allerede tidlig i sped- og småbarnsalderen kan barn få karies. Det begynner
gjerne som matte hvite flekker på fortennene i overkjeven. Denne type karies
kan være en følge av hyppig bruk av tåteflaske med saft eller melk om
natten. Foreldrene er ofte oppmerksomme på at dette er en uvane og kan ha
skyldfølelse. Det er derfor viktig at man ikke kritiserer, men hjelper dem
praktisk med problemet.

Andre tiltak Ved spedbarnskaries er det nødvendig å unngå hyppig tilførsel av
karbohydrater. Det bør være rent vann på flasken mellom måltidene.
Grundig tannbørsting morgen og kveld med fluortannkrem er viktig. De som
ikke ønsker å bruke fluortannkrem kan benytte fluortabletter (1 x 0, 25 mg
daglig). God munnhygiene er en forutsetning for optimal virkning av fluor.

11.2.2   Aldersgruppen 3-6 år
Generelt I denne perioden har barnet fått alle melketennene.

Basistiltak De voksne bør fortsatt stå for den daglige tannrengjøringen. Barnets tenner
børstes to ganger daglig med fluortannkrem. Veiledning om tannhelse til
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barn og foreldre kan foregå individuelt i forbindelse med tannhelsekontroller
eller kollektivt i barnehager. Det er et viktig ledd i opplæringen at barnet
vennes til tannbehandling.

Problemer Overkjevens fortenner, jekslenes tyggeflater og etterhvert kontaktflatene
mellom melkemolarene er spesielt utsatt for karies. For barn som utvikler
flere alvorlige karieslesjoner (dentinkaries) på glattflatene, og andre barn
med forhøyet risiko for tannproblemer, bør det iverksettes særskilte tiltak.

Andre tiltak Tiltakene bør ta sikte på å eliminere mulige årsaker og finne frem til
løsninger relatert til kosthold, munnhygienevaner og fluorbruk. Tiltakene bør
planlegges og gjennomføres i samarbeid med foreldre og evt. annet
helsepersonell.

11.2.3   Aldersgruppen 6-12 år
Generelt I denne alderen felles melketennene og permanente tenner bryter frem

(blandingstannsett). Et friskt melketannsett er viktig for hvordan det
permanente tannsettet blir. Skadede eller manglende melketenner kan
påvirke utviklingen av det permanente tannsettet.

Basistiltak Daglig tannrengjøring med fluortannkrem under kontroll av voksne, er
fortsatt det viktigste.

Problemer Risikotenner og -flater i denne aldersgruppen er 6- og 12-års molarenes
fissursystem (furer). Barn som får karies i permanente fortenner og alvorlige
karieslesjoner (dentinkaries) på glattflatene, samt andre barn med forhøyet
risiko for tannproblemer, bør få tilleggstiltak.

Andre tiltak For barn med tannhelseproblemer bør man motivere til bedre munnhygiene,
bruke fluor og forandre kostholdet. Det er dessuten viktig med regelmessig
oppfølging fra tannhelsetjenestens side.

Fissurforsegling Karies kan forebygges med fissurforsegling («lakkering»), enten med
plastmaterialer eller glassionomersementer. Hvilke tenner som trenger
fissurforsegling, må vurderes individuelt. Man kan bruke fissurforsegling for
å stanse videreutvikling av begynnende og relativt små kariesangrep. For
psykisk utviklingshemmede og barn med sykdommer hvor karies vil
medføre en stor tilleggsbelastning, er fissurforsegling et viktig
kariesforebyggende tiltak.

11.2.4   Aldersgruppen 12-18 år
Generelt I denne alderen utvikles et fullt permanent tannsett med unntak av

visdomstennene. Perioden preges av mange nyfrembrudte tenner som skal
"tilvennes" det orale miljøet.

Det er derfor viktig å:
_ forebygge karies spesielt på kontaktflater og tyggeflater,
_ oppdage og forebygge utvikling av juvenil periodontitt (tap av tannfeste

hos unge).

Basistiltak Godt daglig renhold med bruk av fluortannkrem er fortsatt det primære.
Problemer I denne alderen er det mange som ikke møter til eller avbestiller timer. Dette

kan skyldes redsel eller likegyldighet kombinert med at de foresatte ikke
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følger opp som tidligere. Det er viktig at tilbudet er fleksibelt i forhold til
skole og de aktiviteter som opptar unge mennesker. Ungdom som utvikler
flere alvorlige karieslesjoner hvert år og ungdom som har flere tenner med
periodontal lommedannelse (> 4 mm.) eller marginalt bentap trenger spesiell
oppfølging.

Andre tiltak For individer med kariesproblemer er forebyggende tiltak i prinsippet de
samme som i de andre aldersgruppene, dvs. påvirkning av kostvaner,
munnhygiene og fluorbruk. Når det gjelder ungdom med juvenil periodontitt,
bør den individuelle behandlingen vektlegge optimal daglig tannrengjøring.
Tannhelsepersonellet bør være spesielt oppmerksomme på erosjoner som
følge av hyppig bruk av sure drikker eller spiseforstyrrelser (jfr. 10.1.2.6).

11.2.5   Barn med omsorgssvikt
Både barnevernloven og tannlegeloven pålegger tannleger plikt til å melde
fra til barnevernet dersom det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i
hjemmet eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.
Tannhelsepersonell er ofte de første som får mistanke om omsorgssvikt og
seksuelle overgrep fordi dette kan gi utslag i den orale helsen.
Tannhelsepersonell kan bidra til at tiltak mot mishandling, misbruk og
omsorgssvikt blir iverksatt. Tannhelsetjenesten bør delta i det tverrfaglige
arbeidet i kommunen. (Utfyllende lesning - se litteraturlisten).

11.3   Mennesker med psykisk utviklingshemning

Mennesker med psykisk utviklingshemning er en uensartet gruppe. I Norge
er det beregnet at mennesker med moderat til omfattende psykisk
utviklingshemning utgjør ca. 0,4 - 0,5 % av befolkningen. Dette tilsvarer 15
000-20 000 personer. Noen trenger opplæring for selv å kunne utføre sin
daglig munnhygiene, mens andre vil ha behov for hjelp til dette hele livet.

Generelle problemer Noen mennesker med psykisk utviklingshemning har tilleggslidelser som
epilepsi, cerebral parese, sansedefekter eller hjertefeil. Noen spedbarn har
svært slapp muskulatur, og amming kan være vanskelig å få til. Enkelte må
sondeernæres. Gulping, oppkast og det at mat blir liggende i munnen i lengre
tid kan gi økt syrebelastning på tennene. Nedsatt funksjon i tunge, lepper og
annen ansiktsmuskulatur kan forårsake spiseproblemer og tannstillingsfeil.

Munnpusting og tanngnissing forekommer oftere hos psykisk
utviklingshemmede enn i den øvrige befolkningen. For noen kan sikling, på
grunn av dårlig leppekontoll, være et stort sosialt problem. Vanlig
tannrengjøring kan være vanskelig å gjennomføre. Det samme gjelder
tannbehandling og tannregulering. Voksne med psykisk utviklingshemning
kan ofte ha problemer med å bruke tannproteser.

Den vanligste formen for psykisk utviklingshemning er Downs syndrom
(trisomi 21). Ved å beskrive denne gruppen medisinsk og odontologisk, kan
man få en indikasjon på det antall faktorer som kan ha betydning for et godt
tannhelsetilbud til denne gruppen.

Downs syndrom Barn med Downs syndrom kan ha slapp muskulatur. Hjertemisdannelser
forekommer hos 30-40 %. Mange har nedsatt immunforsvar og kan lett få
infeksjoner, også i munnhulen. Det er registrert overhyppighet av leukemi.
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Syns- og hørselsdefekter er vanlig. En del av de voksne har for lavt
stoffskifte (hypotyreose), og et stort antall blir tidlig aldersdemente (ca. 50 %
av gruppen over 45 år). Slike og andre forhold knyttet til en diagnose må tas
i betraktning når tannhelsetjenesten skal planlegge tiltak.

Tannhelseproblemer Barn med Downs syndrom kan få de første tennene ganske sent, i 1-2 års
alder. Tennene bryter ofte frem i «gal» rekkefølge. Dette kan føre til at
foreldrene blir bekymret og informasjon er derfor viktig. Tennene er ofte
små, tappformet og med korte røtter. Det forekommer at en eller flere av de
små sidefortennene (lateralene) mangler. Mange har tannstillingsfeil og bør
vurderes av kjeveortoped.

På grunn av nedsatt motstandskraft mot infeksjoner vil mange utvikle
tannkjøttbetennelse med blødninger (gingivitt), og en del (ca. 20 %) får også
tannløsning (periodontitt) i ung alder. Denne typen infeksjoner er særlig
uheldig for de som har hjertesykdommer fordi bakterier i blodbanen kan føre
til forverring av sykdommen.

Tiltak Tiltak for å forebygge orale problemer hos mennesker med psykisk
utviklingshemning:
_ Tannhelse- og helsepersonell må sette seg inn i de spesielle problemene

gruppen har.
_ Starte samarbeid mellom bruker, helsestasjon og tannhelsetjenesten tidlig

for å forebygge tannproblemer.
_ Gi råd om mellommåltider, nattdrikking, medikamenter o.l.
_ Gi motorisk stimulering og trening av munnen for å bedre leppe- og

tungefunksjonen. Dette bør skje gjennom et samarbeid mellom
fysioterapeut, logoped, tannhelsepersonell, foreldre, assistenter og
hjelpere.

_ Individuelt tilpasset fluorbruk.
_ Munnhygienisk veiledning: vektlegging av gode rutiner. Bruk av

hjelpemidler, som spesielle tannbørstetyper eller skaftfortykkere.
_ Tverrfaglig samarbeid mellom helsepersonell og pedagoger.
_ Hyppig oppfølging for tilvenning, veiledning og forebyggende

tannbehandling.
_ Kunnskap om og bruk av beroligende medikamenter for å unngå

narkosebehandling.
_ Innkallings- og henvisningsrutiner som er tilpasset brukeren.

1.4   Mennesker med kroniske sykdommer og funksjonshemninger
Generelt Medfødte og ervervede kroniske sykdommer og funksjonshemninger kan

ofte føre til stor fysisk og psykisk belastning for brukeren og den nærmeste
familie. Noen sykdomstilstander og funksjonshemninger påvirker tann- og
kjeveutviklingen, munnslimhinnen og spyttsekresjonen. Andre gjør det
vanskelig å opprettholde gode matvaner og tannhelserutiner.

Problemer Noen medfødte sykdommer påvirker tennenes utvikling. Dette kan man se
på avvikende form og størrelse på tennene, misfarging av emaljen,
dårlig/svak emalje (hypomineralisering), eller groper i emaljen
(hypoplasier). Tenner med emaljedefekter er ofte mer utsatt for kariesangrep
enn friske tenner. I noen tilfeller er tannutviklingsforstyrrelser karakteristiske
for diagnosen.
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Utvikling av tannrøttene kan også avvike fra det normale. Røttene kan være
korte og smale, og i tillegg bli tidlig forkalket i nervehulen, for eksempel hos
personer med medfødt benskjørhet (osteogenesis imperfecta). Enkelte som
har denne sykdommen kan ha dårlig utviklet tannben (dentinogenesis
imperfecta).

Tannstillingsfeil forekommer hos mange funksjonshemmede barn. Dette kan
skyldes ansiktsdeformiteter eller veksthemming i kjeveledd. Noen
sykdomssyndromer  medfører høy, smal gane og dårlig tungebevegelighet.
Dette kan medføre tannstillingsfeil og problemer med å spise. Ved andre
syndromer kan slapp munnmuskulatur gi avvik i tannstillingen. Dette kan
innebære problemer med å holde tennene rene.

Enkelte kroniske sykdommer og funksjonshemninger kan forårsake
smertefulle sår i munnslimhinne og tannkjøtt. Slike plager kan oppstå for
eksempel ved immunsviktsykdommer. Det samme gjelder for mennesker
under og etter cellegiftbehandling.

Tap av kjeveben, tannløsning og tidlig tanntap kan være konsekvenser av
enkelte kroniske sykdommer.

Munntørrhet, nedsatt spyttkvalitet og -mengde kan være en del av
sykdomsbildet blant annet hos mennesker med leddgikt og Sjøgrens
syndrom. Medisinbruk kan også forårsake munntørrhet, for eksempel ved
bruk av noen typer astmamedisiner og psykofarmaka. Se forøvrig kapittel
10.4.3.

En del medikamenter kan påvirke tannkjøttet slik at dette blir tykt og hovent
og blør lett. Dette gjelder noen epilepsimedisiner, blodtrykkssenkende
medikamenter og cyklosporin, som blant annet brukes etter
organtransplantasjoner.

Tiltak I tillegg til nødvendig tannbehandling, bør kronisk syke og
funksjonshemmede få tilbud om regelmessig kontroll, veiledning og
forebyggende behandling hos tannpleier/tannlege, gjerne 3-4 ganger i året.
Behovet for oppfølging må vurderes jevnlig. Profesjonell tannrengjøring og
fluorbruk, kostholdsråd og informasjon om tannbørster og andre
hjelpemidler bør inngå i tilbudet. I tilfeller der den funksjonshemmede selv
har problemer med å foreta det daglige munnrenholdet, bør man veilede og
motivere foresatte og relevant personell.

Tannpleier/tannlege bør gi råd om spesielle hjelpemidler knyttet til
brukerens behov. Spesielle børster, skaftfortykkere, spyleapparat med en
oppløsning av klorhexidin og fluorskyllevann, klorhexidingelé,
fluortannkrem, spytterstatningsmidler og olje for slimhinnene er noen av
hjelpemidlene som kan gjøre den daglig munnhygiene enklere.

Bakteriedrepende gelé (klorhexidin) i bittskinner eller spyling av tennene
kan være et nyttig alternativ for dem som finner tannbørsting smertefullt på
grunn av sår i munnhulen.
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11.5   Mennesker fra utenomvestlige land

11.5.12   Kultur og tannhelse
Generelt Helse og tannhelse er influert av kulturelle tradisjoner og erfaringer. Når

man skal forebygge orale sykdommer hos mennesker med en annen kulturell
bakgrunn, er det nødvendig å sette tannhelse inn i en kulturell sammenheng.

Faget medisinsk antropologi har gitt bidrag til forståelsen av kulturelle
faktorers påvirkning av helse og sykdom. For eksempel er spisevaner,
reaksjoner på smerte og munnhygienevaner kulturelt betinget.

I et tannhelseperspektiv vil det være en stor utfordring å forebygge og
behandle tannsykdommer hos mennesker med andre kulturelle oppfatninger
og erfaringer enn de som finnes hos nordmenn.

11.5.2   Kulturelle aspekter ved oral helseatferd.
Kulturell kunnskap Hva som oppfattes som sykdom avhenger av kultur. I engelsk litteratur

skilles det mellom begrepene «disease», som gjelder patologiske,
profesjonelt definerte sykdommer og sykdomsforandringer og «illness» som
er subjektiv opplevelse av sykdom. «Illness» vil være påvirket av kulturelle
faktorer og har innflytelse på hvordan en person fra for eksempel Afrika
eller Asia kan oppfatte norske forsøk på å forebygge tannsykdommer. En
tannpleier eller tannlege kan diagnostisere gingivitt (dental disease) dersom
det blør fra tannkjøttet. Hvis man kommer fra et sted hvor alle blør fra
tannkjøttet kan dette bli oppfattet som en normal tilstand hvor behandling
ikke er nødvendig (ingen dental illness). Forskjellen i oppfatning av
tilstanden kan føre til vanskeligheter med forebyggende tiltak.
Tannhelsepersonell kan for eksempel diagnostisere karies på røntgenbilder,
men brukeren føler ingen smerter og ønsker ikke behandling. Det er derfor
spesielt viktig at tannhelsepersonell bruker god tid når man skal forklare
disse brukerne forebyggende tannhelsetiltak.

11.5.3   Forebyggende arbeid
Kosthold Kosthold er sentralt når det gjelder oral helse. I Asia er det for eksempel

ingen egen barnemat. Barnas kosthold de første 1-2 leveårene er basert på
melk, deretter går man direkte over til voksenmat. Mange kvinner fra andre
kulturer ammer barna sine i en  kortere periode enn norske kvinner og går
over til industrifremstilte melkeblandinger. Det har vist seg at mange barn
også får sukkerholdig drikke fra meget ung alder.

Barn fra utenomvestlige land som bor i Norge kan ha et kosthold som
inneholder mer sukker enn norske barn. Undersøkelser har vist at
informasjon om bruk av fluor, regelmessig tannpuss og riktig kosthold ikke
alltid når frem. Dette gjelder både informasjon som blir gitt på
helsestasjonen og av tannhelsetjenesten. Språklige og kulturelle barrierer kan
være blant årsakene.

Tolk I situasjoner hvor språket er et problem er det best å bruke tolk. Tolken kan
både være en språklig og kulturell brobygger. Det er imidlertid
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tannhelsepersonellet som har ansvaret for det faglige innholdet i
veiledningen.

Rammer Brosjyrer om tannhelseforebyggende tiltak på brukerens morsmål kan være
til hjelp. Også timekort, helseskjemaer og annet materiell kan oversettes.
Kulturell relevans, lesekyndighet, oversettelse og innholdet er viktige
forutsetninger for at de helsefremmende og forebyggende tiltakene skal nå
fram til målgruppen. Følgende eksempel kan illustrere dette: En brosjyre om
fluorbruk viser et bilde til venstre hvor man ser et barn med mye karies,
bildet i midten viser et barn som spiser fluortabletter og bildet til høyre viser
et barn med feilfrie tenner. Dette budskapet er begripelig hvis man kommer
fra en kultur hvor man leser fra venstre mot høyre, men det er lett å se at det
blir helt feil dersom man leser fra høyre mot venstre.

11.6   Voksne
Generelt    Ved vurdering av orale helsetiltak for voksne er det nødvendig å presisere

noen forutsetninger:
_ Hvilke sykdommer tar man sikte på å

forebygge/diagnostisere/kontrollere/behandle?
_ Hva karakteriserer disse sykdommene (prevalens, insidens,

alvorlighetsgrad) ?
_ Sykdomsårsaker og forhold som øker faren for utvikling av sykdom.
_ Forebyggende og helsefremmende faktorer.
    

11.6.1     Spesielle sykdommer/lidelser
Problemer Karies og periodontale problemer er de dominerende orale sykdommer blant

voksne. Forebyggende tiltak, diagnostikk, kontroll- og behandlingsrutiner er
i hovedsak relatert til disse sykdommene.

Karies Store deler av den voksne befolkning har lav kariesaktivitet, men mange
fyllinger (DMFT-tall > 20). Karieskontroll blir derfor både et spørsmål om
fornuftig vedlikehold av eksisterende fyllinger og forebygging av ny
sykdom.

Periodontitt En liten del av den voksne befolkningen har periodontale problemer. God
oral hygiene er en viktig faktor når det gjelder å forebygge og kontrollere
såvel karies som periodontal sykdom.

Flere faktorer Det er viktig å være klar over at karies og periodontale sykdommer er
multifaktorielle, det vil si at et samspill av mange faktorer påvirker balansen
mellom sykdom og helse.
 

Erosjoner Erosjonsskader, syreskader på tennenes hardvev, er blitt mer vanlig i den
voksne befolkningen, særlig blant unge voksne. Syren kan stamme fra mat
og drikke (eksogen) og magesyre (endogen) og skadene kommer ofte i
kombinasjon med mekanisk slitasje. (Se forøvrig kap 10.1.2.5.)

Apikal periodontitt Apikal periodontitt er en konsekvens av karies, og bortimot halvparten av
den voksne befolkningen har en eller flere tenner med apikal periodontitt.
Røntgenundersøkelse er den eneste brukbare diagnostiske metoden, og en
plan for røntgendiagnostikk er derfor viktig.
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Sjeldne problemer I tillegg til de vanlige tannhelseproblemene omtalt i kapittel 10, er det en
rekke mindre vanlige oralmedisinske tilstander og orale manifestasjoner av
generelle sykdommer som tannhelsetjenesten må kjenne til, for eksempel
munnhulekreft, lichenoide forandringer og leukoplakier. Disse tilstandene er
relativt sjeldne og kan være alvorlige. Tannhelsepersonell er lite trenet i å
diagnostisere og behandle slike lidelser.

Bedret tannhelse Mye tyder på at sykdommene karies og periodontitt er på retur i store deler
av den voksne befolkningen, selv om de fortsatt rammer så og si alle. Dette
gjør at man bør revurdere innkallingsintervallene for voksne brukere.
Epidemiologiske data for unge voksne i Oslo tyder på at de med god oral
helse ikke går regelmessig til tannlege (sjeldnere enn én gang i året). Dette
betyr ikke at man får god oral helse av å gå sjelden til tannlege, men at de
med god oral helse ikke nødvendigvis risikerer problemer med økte
innkallingsintervaller.

Spesielle forhold Hos enkelte grupper voksne er det nødvendig å iverksette mer spesielle
forebyggende tiltak. Dette kan for eksempel være voksne med psykiske
lidelser, angst for tannbehandling, narkomani, smittsomme sykdommer og
hos fengselsinnsatte.

11.7   Eldre
Eldre får i dag et tannhelsetjenestetilbud både fra den offentlige og private
tannhelsetjenesten. De kan inndeles i følgende to grupper:
_ friske eldre,
_ eldre som på grunn av fysiske eller psykiske forhold har pleiebehov og
derfor bor på institusjon eller får omsorg i hjemmet.

Plikter Den offentlige tannhelsetjenesten har et lovpålagt ansvar for å gi vederlagsfri
tannhelsetjeneste til brukere i pleie- og omsorgstjenesten, både til mennesker
i sykehjem og de som mottar hjemmesykepleie. Forskrift om kvalitet i pleie-
og omsorgstjenesten (12) pålegger også pleie- og omsorgstjenesten en plikt
til å etablere prosedyrer som blant annet sikrer nødvendig tannbehandling og
god munnhygiene.

Mange eldre går til privat tannlege og ønsker å fortsette der, selv om de
kommer på institusjon eller får hjemmesykepleie og har krav på
vederlagsfrie tannhelsetjenester av Den offentlige tannhelsetjenesten. Det er
viktig å få til en god ordning ved overgang fra hjem til institusjon. Det kan
være skjebnesvangert for tannhelsen om den daglige munnhygienen blir
neglisjert.

Samarbeid Den offentlige tannhelsetjenesten bør bistå personellet i pleie- og
omsorgstjenesten slik at de kan hjelpe til med den daglige tannpleien (12).
Tannhelsetjenesten har ansvaret for at dette arbeidet kommer i stand.
Samarbeid mellom tannhelsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten er
nødvendig for å gi disse brukerne et  tilbud som fungerer i praksis.

Størst mulig grad av egenomsorg er målet i det helsefremmende og
forebyggende arbeidet. Det er imidlertid viktig å være klar over at dette kan
være et urealistisk mål i forhold til enkelte eldre på institusjon eller i
hjemmesykepleie. For noen kan det være helt nødvendig å få hjelp til den
daglige munnhygienen.
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Problemer I kommentarene til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten heter
det at organisatoriske forhold ikke må være til hinder for et strukturert
tverrfaglig samarbeid og nødvendig informasjonsflyt mellom faggrupper.
Det bør etableres faste samarbeidsrutiner mellom lege, hjemmesykepleie og
den offentlige tannhelsetjenesten.

I forslaget til ny lov om helsepersonell (36) er spørsmålet om taushetsplikt
gitt stor oppmerksomhet. I forslagets § 25 heter det at: «Med mindre
pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til
samarbeidende personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig
helsehjelp». Det er viktig at både pleie- og omsorgstjenesten og
tannhelsetjenesten følger opp slik at denne gruppen eldre får nødvendig
tannbehandling.

11.7.1   Friske eldre
Problemer For de friske eldre gjelder stort sett de samme rutiner som for andre voksne

brukere. De bør ha regelmessig kontakt med tannlege/tannpleier, som må
være spesielt oppmerksomme på systemiske sykdommer og medisinbruk
som kan ha konsekvenser for tannhelsen.

Det er viktig at den regelmessige kontakten mellom brukeren og
tannlege/tannpleier ikke opphører med økende alder og redusert førlighet.

11.7.2   Eldre i institusjon eller hjemmesykepleie
De fleste eldre på institusjon eller i hjemmesykepleie trenger ofte hjelp til
den daglige munnhygienen. Det kan være problem i forhold til eldre som har
senil demens. Det er viktig at brukerne, tannhelsepersonellet og pleie- og
omsorgspersonellet samarbeider om å finne virksomme tiltak som ivaretar
brukerens integritet.

Tiltak Når det skal iverksettes forebyggende tannhelsetiltak på institusjon eller i
hjemmesykepleien er det også her viktig at brukeren(e) gis god informasjon
og tas med på beslutningene. Under følger noen eksempler på momenter
som kan inngå i et tannhelseprogram for eldre på institusjon:

q  Kosthold: Sukkermengden kan reduseres i mat og drikke. En
omleggingen av kostholdet bør gjøres i samarbeid med brukerne,
kjøkkenpersonalet og institusjonsledelsen. For å redusere tiden for
syrepåvirkning kan man anbefale at munnen skylles med vann etter
hvert måltid. Salivaproduksjonen kan stimuleres ved bruk av
tyggegummi eller pastiller.

 
q  Fluor: Mennesker med høy risiko for karies kan bruke fluortabletter

eller fluortyggegummi i tillegg til fluortannkrem. Ved å suge
fluortabletter eller tygge fluortyggegummi vil spyttsekresjonen øke og
dette i seg selv har en kariesforebyggende effekt. Et annet alternativ
kan være bruk av tannkrem med høyere fluorinnhold (1,5 %).

 
q  Munnhygiene: Mange eldre kan ha vanskeligheter med å ivareta en

god munnhygiene. Tannbørsting og renhold av proteser kan bli
enklere dersom man bruker børster med tykkere skaft. Tilsvarende kan
børster med små hoder være gunstige å bruke for de med egne tenner.
Hel- eller delproteser må rengjøres daglig med tannbørste.
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Proteserengjøring kan gjøres lettere ved å legge protesen i eddikvann
på forhånd.

 
q  Informasjon/instruksjon: Informasjonen og opplæring av

pleiepersonalet er viktig, slik at de kan bistå eller ivareta en god daglig
munnhygiene på brukere som ikke selv er i stand til egenomsorg. For
å ha oversikt over den enkeltes tannhelsebehov kan det for eksempel
utarbeides tannhelsekort med sjekkpunkter for oppfølging av hver
enkelt. Tannhelsekortet bør også inneholde oversikt over tenner,
proteser, brukerens funksjonsnivå, fluortiltak osv., og det bør
oppbevares hos brukeren og være lett synlig for pleiepersonalet.
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Vedlegg I

Arbeidsgruppe for Rundskiv nr 16/96 «Retningslinjer for bruk av fluor i det
kariesforebyggende arbeidet»

Bakke, Gunn Kari
førstekonsulent, Statens helsetilsyn

Christoffersen, Paul
rådgiver, Statens helsetilsyn

Ekstrand, Jan
professor, Karolinske Institutet, Sverige

Evensen, Evy-Anni
prosjektleder, Statens helsetilsyn (1996-97)

Røynesdal, Kjell
fagsjef, Statens helsetilsyn (1990-96)

Øgaard, Bjørn Andreas
professor, Klinikk for kjeveortopedi, Universitetet i Oslo

Vedlegg II

Arbeidsgruppe for veileder «Tenner for livet - helsefremmende og forebyggende arbeid»

Aspelund, Gerd Østby
overtannlege, Bærum tannhelsedistrikt

Basmo, Ola Johan
fagsjef, Statens helsetilsyn

Christoffersen, Paul
rådgiver, Statens helsetilsyn

Evensen, Evy-Anni
prosjektleder, Statens helsetilsyn (1996-97)

Jacobsen, Svein Otto
assisterende fylkeshelsesjef i Buskerud

Krona, Eva Rydgren
prosjektleder «Krona-prosjektet» i Buskerud

Høsten 1997 ble arbeidsgruppen utvidet med:

Ellingsæter, Bjørn
fylkestannlege, Oppland
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Lunder, Nils
overtannlege, Lillehammer

Toven, Hilde Vogt
førstekonsulent, Statens helsetilsyn

Vedlegg III
Bidragsytere til konkrete tema/delkapitler:
Navn Stilling Tema/kapittel
Andersen, Berit Tannpleier, TAKO-senteret • tiltak for psykisk

utviklingshemmede
Augustson, Trond Tannlegesjef i Oslo • tannhelsekontoller

Axéll, Tony Emil Professor, Universitetet i Oslo,
klinikk for oral kirurgi og medisin

• tannhelseutvikling
hos eldre

• alkohol og tobakk
• tiltak for eldre

Eriksen, Harald Professor, Universitetet i Oslo,
odontologisk fakultat - sekretariatet

• tiltak for voksne

Holst, Dorthe Juul Professor,  Universitetet i Oslo,
institutt for samfunnsodontologi

• tannhelseutvikling
hos voksne

Jensen, Janicke Liaaen post. Doc stipendiat, Universitetet i
Oslo, klinikk for oral kirurgi og
medisin

• legemidler og
munntørrhet

Kjærheim, Vibeke Fagkonsulent, Den norske
Tannlegeforening

• munnhygiene

Lande, Britt Rådgiver, Statens ernæringsråd • kosthold, -generelt
• 

Ofteland, Eivind Fylkestannlege i Finmark • tannhelseutvikling
hos barn og unge

Raadal, Magne Professor, Universitetet i Bergen,
klinikk for pedodonti

• tiltak for barn og
unge

• 
Selikowitz, Harry-Sam Tannlege, privat praksis i Oslo • tiltak for mennesker

fra utenomvestlige
land

Storhaug, Kari leder, TAKO-senteret ved
Universitetet i Oslo

• tiltak for psykisk
utviklingshemmede
og tiltak for kronisk
syke

Shuller, Anne Marie forsker, Statens instisutt for
folkehelse

• tannhelseutvikling
hos barn og voksne

Wåler, Sonni Mette 1. amanuensis, Odontologisk
fakultet, Universitetet i Oslo,

• kosthold
odontologiske
aspekter, dårlig ånde.
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Vedlegg IV

Referanser

1. Lov om tannhelsetjenesten (3. juni 1983 nr. 54)

2. Lov om tannleger (13. juni 1980 nr. 43)

3. Forebyggende tannhelsearbeid. Oslo, Helsedirektoratet, 1987. Helsedirektoratets
veiledeningsserie nr. 1-87. IK-2191.

4. Retningslinjer for bruk av fluor i det kariesforebyggende arbeidet. Oslo, Statens
helsetilsyn, 1996. Rundskriv IK-16/96.

5. Statens helsetilsyn og fylkeslegene. Visjon: Tilsyn og rådgivning for trygg
helsetjeneste. Oslo, Statens helsetilsyn, 1998, IK-2643.

6. NOU 1991 :10. Flere gode levekår for alle - forebyggingsstrategier. Oslo, 1991.

7. Krav om forsvarlig virksomhet i tannhelsetjenesten. Oslo, Statens helsetilsyn, 1998. IK-
2608.

8. Interpellasjon fra St.repr. John I. Alvheim til helseministeren, om tannhelsetjenesten for
eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie mv. Stortingstidene nr 27
(1997-98) s 2922-98 (Sak nr. 7, 8 mai 1998).

Innlegg fra repr. Olav Gunnar Ballo til interpellasjonen, s 2927.

9. Lov om helsetjenesten i kommunene (19. november 1982, nr. 66)

10. Forskift om helsestasjonsvirksomhet (23. november 1983 nr. 1778)

11. Forskrift om helsetjenester i skoler (23. november 1983 nr. 1776)

12. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (27. februar 1997 nr. 358)

13. Lov om barneverntjenester (17. juni 1992, nr. 100)

14. Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (30. mars 1984, nr. 15)

15. Lov om helsepersonell mv. Høringsnotat. Oslo, Sosial- og helsedepartementet, 1997. I-
0891B.

16. Tannskader hos barn og ungsdom. En undersøkelse i Nord-Trøndelag og Oslo i
1992/93. Oslo, Statens helsetilsyn, 1997. Statens helsetilsyns utredningsserie 5-98. IK-

http://www.helsetilsynet.no/regelver/rundskri/1996/ik-1696.htm
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2600.

17. Tannhelsetjenesten i Norge. Årsmelding 1996-1995-1994. Oslo, Statens helsetilsyn,
1997. IK-2601.

18. Aass AM, Tellefsen T, Gjermo P. A short study of radiographic alveolar bone loss
during adolescence. J Clin Peridontal 1994; 21: 133-138.

19. Grytten J, Holst D, Rossow I, Vassend O, Wang N. 100 000 flere voksne går til
tannlegen. Den norske tannlegeforeningens tidende 1990; 100: 414-22.

20. Bærum P, Holst D, Rise J. Tannhelseutviklingen 1973-83. En rapport fra
Trøndelagsundersøkelsen. Oslo: Helsedirektoratet 1984.

21. Holst D, Schuller AA. Rapport av Trøndelagsundersøkelsen 1973-1983-1994. Institutt
for samfunnsodontologi. Oslo. 1998

22. Eriksen HM, Hansen BF, Bjertness E, Berset GP. Oslo-undersøkelsene: Tannhelsen hos
35-åringer i Oslo. Den Norske tannlegeforenings tidende 1996; 160: 732-735.

23. Ambjørnsen E. Oral health in old age. A study of oral health and dental care among
groups of old-age pensioners in Norway. A thesis. University of Oslo 1986.

24. Jokstad A, Ambjørnsen E, Eide KE. Oral health in institutionalized elderly pepole in
1993 compared with in 1980. Acta Odontol Scand 1996. 54, 303-8.

25. Referat fra Seminar i Gerodontologi. Universitetet i Oslo, Statens helsetilsyn, Alpharma
1997. (Undersøkelsen er ikke publisert)

26. Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Oslo 1998. (Statens helsetilsyns
veiledningsserie; 1998:2) IK-2617.

27. St. meld 37 (1992-93) Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid.

28. Tilsynsmelding 1997. Statens helsetilsyn, Oslo, 1997. IK-2649.

29. Helseundersøkelsen i 1985. (Norges offisielle statistikk). Oslo: Statistisk sentralbyrå,
1987.

30. Svein Aage Christoffersen. Handling, person, samfunn. En innføring i grunnlagsetikk
for helse- og sosialfagene. 1997. TANO Aschehoug.

31. Health for all targets: the health policy for Europe / Utg. av WHO. København, 1991.
Helse for alle i Norge? Utg. av Helsedirektoratet. Oslo, Kommunalforlaget 1987.

32. Helsepolitikken mot år 2000. Nasjonal helseplan. St meld  nr.41 (1987-88)

33. Kvalitetsstyrte helseorganisasjoner: til deg som leder. Oslo, 1998. (Statens helsetilsyns
utredningsserie 1998:2) IK-2615
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34. Lov om leger (13. juni 1980 nr. 42)

35. Lov om behandlingen i forvaltningssaker (forvaltningsloven)  (10. februar 1967)

36. Ot.prp nr. 13 (1998-1999). Om lov om helsepersonell m v.

37. Kvalitetsstyrte helseorganisasjoner: til deg som medarbeider. Oslo. 1998. (Statens
helsetilsyns utredningsserie 1998:3) IK-2616

38. Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten. Sosial- og helsedepartementet
og Statens helsetilsyn. Oslo 1995. IK-2482.

39. Ungkost 1993: landsdekkende kostholdsundersøkelse blant 7. klassinger og elever på 2.
trinn i videregående skole. Oslo, Statens ernæringsråd, 1993.

40. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m v. Oslo 1998.
IK-2619.

41. Interessegruppa for Kvinner med spiseforstyrrelser (IKS)
Anorexia-Bulimia Foreningen (ABF)

Vedlegg V

Bakgrunnslitteratur
(Litteratur som har vært retningsgivende for innholdet i veilederen. Henvisningene er ikke
uttømmende.)

KAPITTEL 1 - BEGREPSAVKLARINGER
Tannhelsetjenesten i Norge: Beskrivelser, vurderinger og perspektiver mot 2015. Oslo, 1992.
(Helsedirektoratets utredningsserie ; 1992:7) Utvalgets leder: Bjørn Endre Ellingsæter. IK-
2382.

NOU 1991 :10. Flere gode levekår for alle - forebyggingsstrategier. Oslo. 1991

St. meld. nr. 37 (1992-93). Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid.

KAPITTEL 2 - LOVER OG REGELVERK
Krav om forsvarlig virksomhet i tannhelsetjenesten. Oslo, Statens helsetilsyn, 1998. IK-2608.

Lasse A. Warberg. Norsk helserett. Oslo : TANO, 1995.

Ot. prp. nr. 13 (1998-99)  Om lov om helsepersonell m v.

KAPITTEL 3 - ORGANISERING OG SAMARBEID
St. meld. nr. 37 (1992-1993). Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid.

Linda Ewles, Ina Simnett: Promoting health : a practical guide to healh promotion. Chichester
: Wiley, c 1985.
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Kirsti Lauvås. Tverrfaglig samarbeid : en pedagogisk utfordring. Rehabiliteringsmagasinet
BRIS, 1998, nr 1, s. 69-73.

KAPITTEL 4 - ORAL HELSE OG SYKDOMSUTVIKLING
Tannhelsetjenesten i Norge. Årsmelding 1996 - 1995 - 1994. Oslo, Statens helsetilsyn, 1997.
IK-2601

Tannskader hos barn og unge. En undersøkelse i Nord-Norge og Oslo 1992/93. Statens
helsetilsyn. Utredningsserien 5-98. IK-2600.

Tannhelsetjenesten i Norge: Beskrivelser, vurderinger og perspektiver mot 2015. Oslo, 1992.
(Helsedirektoratets utredningsserie ; 1992:7) Utvalgets leder: Bjørn Endre Ellingsæter. IK-
2382.

KAPITTEL 5 - FAKTORER KNYTTET TIL FOREBYGGENDE INNSATS
Tannhelsetjenesten i Norge. Årsmelding 1996 - 1995 - 1994. Oslo, Statens helsetilsyn, 1997.
IK-2601

St. meld. nr.37 (1992-1993) Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid.

KAPITTEL 6 - ETISKE PROBLEMSTILLINGER I ORALT HELSEFREMMENDE OG
SYKDOMSFOREBYGGENDE ARBEID
Svein Aage Christoffersen. Handling, person, samfunn. En innføring i grunnlagsetikk for
helse- og sosialfagene. 1997. Tano Aschehoug.

Inge Lønning. Odontologisk etikk - finnes den? s.7-17. Odontologi 97/ redaksjon: E.
Hjørting-Hansen et al. København: Munksgaard, 1997

Pasienten først ! Ledelse og organisering i sykehus. NOU 1997:2.

St. meld. nr. 37 (1992-93) Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid.

Lasse A. Warberg. Norsk helserett. Oslo : TANO, 1995.

KAPITTEL 7 - MÅL FOR GOD ORAL HELSE
Health for all targets : the health policy for Europe. World Health Organization. Regional
Office of Europe. Updated edition, Sept. 1991. - Kbh. : WHO 1993  (Delmål 4 -
tannhelsemål)

St. meld. nr. 37 (1992-93) Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid.

Helsepolitikken mot år 2000. Nasjonal helseplan. St. meld. nr. 41 (1987-88)

KAPITTEL 8 - STRATEGI I HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID
NOU 1991 :10. Flere gode levekår for alle - forebyggingsstrategier. Oslo. 1991

Linda Ewles, Ina Simnett: Promoting health : a practical guide to healh promotion. Chichester
: Wiley, c 1985.
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(Helsedirektoratets utredningsserie ; 1992:7) Utvalgets leder: Bjørn Endre Ellingsæter. IK-
2382.

KAPITTEL 9 - PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV HELSEFREMMENDE OG
FOREBYGGENDE ARBEID
Bjarne Berg Wig. Kvalitetsforbedring som håndverk : håndbok for praktikere 2. utg. -
Stavanger : Norsk forening for kvalitet, 1996.
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Kvalitetsstyrte helseorganisasjoner: til deg som medarbeider. Oslo. 1998. (Statens helsetilsyns
utredningsserie 1998:3) IK-2616

KAPITTEL 10 - TILTAK FOR GOD ORAL HELSE
Kapittel 10.1.1 - Kosthold (generelt)
Norske næringsstoffanbefalinger. 1997. Statens ernæringsråd.

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m v. Oslo, 1998 (Statens
helsetilsyns veiledningsserie ; 1998:3) IK-2619.

Retningslinjer for mat i skolen. Statens ernæringsråd.

Retningslinjer for mat i barnehager. Statens ernæringsråd.

Retningslinjer for kosthold i helseinsitusjoner. Statens ernæringsråd Oslo /
Universitetsforlaget, 1995.

Anbefalinger om spedbarnsnæring / Rune Blomhoff ...[et al...]. Oslo, 1993. Statens
ernæringsråd.

Matvaretabellen 1995 / Statens ernæringsråd, Statens næringsmiddeltilsyn. Oslo :
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Kapittel 10.1.2 - Kosthold (odontologiske aspekter)
Eds. G. Koch, T. Moder, S. Poulsen, P. Rasmussen. Pedodontics - a clinical approach.
København, Munksgaard 1991.

Kapittel 10.1.2.6 - Spiseforstyrrelser og erosjoner
Ungdom og spiseforstyrrelser : undervisnings- og veiledningsmateriell for ungdomsskolen og
den videregående skolen. [Utarbeidet av Runi Børresen Gresko og Anna Karlsen] ; utg av
Helsedirektoratet i samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Oslo :
Helsedirektoratet, 1993.

Alvorlige spiseforstyrrelser : en veileder for helsevesenet i behandling av anorexia og bulimia
nervosa. Oslo, 1992 (Helsedirektoratets veiledningsserie; 1992: 1) IK-2374.
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Kapittel 10.2 - Munnhygiene
Löe H, Kleinmann DV. Dental plaque control measures and oral hygiene practices. IRL Press,
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Modeer T, Poulsen D, Rasmussen P (eds). Munksgaard, København 1994.

Øgaard B, Seppä L, Richards A, Ekstrand J. Fluorider i kariesprofylaksen i de nordiske land.
Nor Tannlægeforen Tid 1997;107:120-4.

Kapittel 11.1.5 - Barn med omsorgssvikt
Seksuelle overgrep mot barn. Sosialdepartementet 1992. Veileder, I-0690 B.
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1989.

Fejerskov O, Nyvald B. Dental caries in the aging individual. In: Geriatric Dentistry 2nd, eds
Holm-Pedersen P, Löe H, Munksgaard, Copenhagen, 1996, pp 338-72.

Rundskriv om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Sosial- og helsedepartementet. 1997. I-
13/97.

Vedlegg VI

Ordliste

Agenesi: manglende tannanlegg.

Amylase: et enzym i spyttet som bryter ned stivelse og dekstrin (karbohydrat) til maltose
(maltsukker).

Anaerobe bakterier: bakterier som krever oksygenfritt miljø.

Asidure bakterier: bakteriegrupper som tåler mer syre enn andre og vokser derfor i et surt
miljø, - lav pH.

Atrofi: svinn, tilbakedannelse av et organ eller vev f eks spyttkjertel.

Tannbro: en eller flere kunstige tenner som er fast forankret til tilgrensende friske tenner.

Buckal siden: den siden av tannflaten som vender ut mot kinnet.

Cytostatikabehandling: cellegiftbehandling.

Demineralisering: utfelling av mineraler fra emaljen, en begynnende kariesprosess.

Dental fluorose: flekker på tennene pga for høyt fluorinntak.

Dentin: tannben, det harde, benlignende vevet mellom tannpulpa (nerven) og tannemaljen.

Dentinkaries: tannråte i tannbenet.

Diabetes type II: aldersdiabetes, skyldes nedsatt effekt av det insulinet som dannes.

DMFT: registreringsmål for antall tenner som har karies, er trukket pga karies eller som har
fylling.

dmft: tilsvarende DMFT, men for melketenner.

Emalje: danner det ytterste laget på tannkronen og er et hvit, hardt vev oppbygd først og
fremst av kalsiumfosfat.

Emaljelesjoner: emaljeskade f eks ved et begynnende kariesangrep.
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Erosjon: ødeleggelse av tannemaljen (ikke karies) pga syrepåvirkning.

Erythematosus (erytematøs): rødhet i huden.

Fissur: (her:) normale furer i tyggeflatene (molarer, premolarer).

Fluor: et gassformet grunnstoff, forekommer i naturen hovedsakelig som fluorider. Finnes i
små mengder i f eks saltvann og inngår i benvev og tannemalje.

Fosfatbuffersystem: syrenøytraliserende mekanismer bl a i spyttet.

Gingivitt: betennelse i tannkjøttet.

Hyperkeratose: (her: hyperkeratinisert) fortykkelse av overhudens hornlag.

Hypertensjon: forhøyet trykk i hjerte-karsystemet.

Hypomineralisering: nedsatt mineralisering.

Hypoplasi: ufullstendig utvikling av et organ eller vev.

Hyposalivasjon: lavere spyttproduksjon enn normalt.

Implantat: kunstig innsatt legemsdel. Her: kunstig tann/tenner festet i kjevebenet.

Insidens: antallet nye tilfeller av en bestemt sykdom i en bestemt befolkning i løpet av en
tidsenhet.

Interceptiv tannreguleringsapperatur: for bruk i vekseltannsettet.

Interdental: mellom tennene.

Juvenil periodontitt: ungdoms-periodontitt.

Karbohydrater: et av næringsstoffene, omfatter forskjellig sukkertyper.

Karbonatbuffersystem: konferer fosfatbuffersystemet.

Karies: tannråte, hull i tennene, angrep på og gradvis ødeleggelse av tennenes emalje og
tannben.

Lateral: ved siden av. Her: tannen ved siden av fortannen.

Leukoplaki: hvite fortykkelser på tunge- og munnslimhinnen.

Lichenoide forandringer: fortykkede hvitlige forandringer i hud og slimhinner. Her:
forandringer i munnslimhinnen.
Lingual siden: den siden av tannen som vender inn mot tungen.
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Malocclusjon: feilstilling av tennene slik at tyggeflatene ikke når sammen, feilbitt.

Molar: jeksel.

Narkolepsi: en tilstand med plutselig behov for søvn. Opptrer i korte anfall og er ikke mulig
å overvinne eller motstå.

Odontologi: læren om tennene og deres sykdommer.

Oral helse: munnhelse, tannhelse.

Peridontitt: betennelse i tannens festeapparat.

Periodontal behandling: behandling av periodontitt.

Periodontale lidelser: sykdommer i tennenes festeapparat.

pH: et mål for surhetsgraden i en løsning.

Plakk: bakteriebelegg, gulhvitt belegg som dannes på tennene og består av store mengder
bakterier.

Prevalens: den andel av en gitt befolkning som er syk med en bestemt sykdom på et gitt
tidspunkt.

Remineraliseringsperioden: perioden etter et syreangrep da emaljen bygges opp igjen ved
hjelp av bestanddeler i spyttet og evt tilførsel av fluor.

Retinerte tenner: tenner som ikke bryter fram med egen hjelp.

Revmatoid artritt: leddgikt

Rotkariesangrep: kariesangrep på tannens rot f eks ved bottlagte tannhalser.

Saliva: spytt

Sement: et spesielt hårdvev på tannrøttenes ytterside.

Synergieffekt: samvirkende effekt. Innebærer at den totale effekten blir større enn summen
av de enkelte faktorene.

Systemisk lupus erythematosus: en autoimmun bindevevssykdom som gir symptomer fra
mange organsystemer.

Tannkjøttslomme: et smalt mellomrom som kan oppstå mellom tann og tannkjøtt. Dybden
kan variere: 2-3 mm er normalt, 5-10 mm ved periodontitt.

Tannkjøttspapille: del av tannkjøttet som fyller opp tannmellomrommene.

Xerostomi: tørrhet i munnen pga nedsatt spyttutskillelse.
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