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Innledning 
Helsedirektoratet besluttet å utarbeide retningslinjer for hvordan fylkeskommunene skulle drive 
det forebyggende arbeidet blant barn og ungdom. Innholdet i en sentral retningslinje må alltid 
tilpasses forholdene i det enkelte fylket. Samtidig må det utarbeides en plan for hvordan nye 
retningslinjer skal implementeres i organisasjonen. 
 
Dette var en gylden anledning for Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms til å gjennomgå og 
utvikle sine helsefremmende og forebyggende strategier. Dette ble utvidet til ikke bare å gjelde 
helsefremmende og forebyggende strategier for barn og ungdom, men også andre sentrale 
grupper som er prioriterte eller på andre måter sentrale i den offentlige tannhelsetjenestens 
arbeid. 
 
Det ble utlyst stilling for tannpleier i 60 % for å gjøre dette arbeidet. Tove Bendiksen ble tilsatt i 
stillingen. Fylkestannhelsesjefen vil takke henne for det arbeidet som hun har utført og som 
tannhelsetjenesten har sett resultatet av i tidligere publiserte dokumenter bl a samarbeid med 
helsestasjoner, og forebyggende arbeid for eldre pasienter.  
 
Som dere alle vet slås Finnmark og Troms fylkeskommuner sammen 1. januar 2020. Det vil 
sikkert innebære enkelte forandringer i dette dokumentet, men det får fremtiden vise. Det er også 
varslet en del 2 i retningslinjen for TannBarn, som også sikkert vil innebære visse utvidelser i 
innholdet. 
 
Jeg håper at dette dokumentet kan være til hjelp i det videre helsefremmende og forebyggende 
arbeidet. 
 
 
Med hilsen 
 
Peter Marstrander 
 
Fylkestannhelsesjef 
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Bakgrunn 

Lov om tannhelsetjeneste har som formål at fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i 
befolkningen og sørge for nødvendig forebyggelse og behandling. Fylkeskommunen skal spre 
opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme 
tannhelsen. Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele 
befolkningen, det vil si alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. 

De prioriterte gruppene som Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og 
oppsøkende tilbud til, er: 

A.  Barn og ungdom 0-18 år 
B.  Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon. 
C.  Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon (C1) og hjemmesykepleie (C2). 
D. 19-20 år 
E. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere 

 
I tillegg er det bestemt gjennom budsjettvedtak i Stortinget at den offentlige tannhelsetjenesten 
skal gi et tilbud til rus-pasienter (LAR og pasienter med kommunalt vedtak om støttetjenester på 
grunn av rus). Den offentlige tannhelsetjenesten har også et ansvar for TOO-pasienter (tortur, 
overgrep og odontofobi) og fengselsinnsatte gjennom tilskuddsbevilgninger. 
 
I 1999 utgav Statens helsetilsyn veilederen «Tenner for livet – helsefremmende og forebyggende 
arbeid» (Statens Helsetilsyn IK2659, 1999). Denne veilederen er ikke lenger gjeldende. Sosial- og 
helsedirektoratet initierte en nasjonal satsing i 2003 kalt «Tenner for livet – ny giv i helse 
fremmende og forebyggende arbeid» som tok utgangspunkt i overordnede mål i St. meld. nr. 16 
(2002-2003) «Resept for et sunnere Norge». I St. meld nr. 35 (2006-2007) «Tilgjengelighet, 
kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester» er strategier for å redusere og 
utjevne sosiale forskjeller i tannhelse beskrevet og det fastslås at det et stort behov for 
kunnskapsoppbygging i tannhelsetjenesten. 
I 2011 kom veilederen «God klinisk praksis i tannhelsetjenesten» en prosessveileder i 
behandlingsplanlegging med voksne som primærmålgruppe. Den omhandler også 
forebyggingsprogrammer for voksne personer med tannhelseproblemer. I tillegg har 
Helsedirektoratet kommet med faglige råd for voksne, helsefremmende og forebyggende tiltak for 
voksne over 20 år (publisert 2019). 
 
Helsedirektoratet initierte i 2012 ett arbeide med å utarbeide nasjonale retningslinjer for 
tannhelsetjenester til barn og ungdom 0-20 år, den såkalte TannBarn. Nasjonal faglig retningslinje 
for tannhelsetjenester til barn og unge erstatter anbefalinger rettet mot barn og unge 0-20 år 
i “God klinisk praksis i tannhelsetjenesten”.  
 
Den helsefremmende og forebyggende planen for tannhelsetjenesten i Troms har til hensikt å 
operasjonalisere retningslinjene for tannhelsetjenester til barn og ungdom 0-20 år i Troms og 
sørge for implementering av disse.  

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/god-klinisk-praksis-i-tannhelsetjenesten
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I tillegg tar planen også opp anbefalinger om forebyggende tiltak rettet til de gruppene som selv 
ikke kan ta vare på sin munnhelse og som trenger hjelp fra pleiepersonell for å mestre daglig 
tann- og munnstell. Planen gir også forebyggende anbefalinger rettet til den voksne befolkningen.  
 

Hvorfor er det behov for en strategiplan for det 

helsefremmende og forebyggende arbeidet? 

 
For gruppen 0-20 år gjennomføres det i dag et stort antall forebyggende tiltak på tannklinikk. Men 

det er ulik praksis mellom de forskjellige tannklinikkene, hvilke tiltak som prioriteres og hvordan 

det organiseres. Det samme gjelder tiltak for psykisk utviklingshemmede. Utfordringene kan være 

noe forskjellig fra klinikk til klinikk. Klientellet kan variere, tannhelsen kan variere og geografiske 

avstander kan variere. Ansvaret for hvordan arbeidet i detalj skal legges opp, og hvilke grupper 

som skal prioriteres har derfor vært lagt til den enkelte klinikk. Men det er også ulikheter i hva 

som gjøres på forskjellige tannklinikker og behandlere som ikke kan forklares av disse faktorer. 

Det konstateres ut fra tannhelsetjenestens årsrapport samt kompletterende samtaler med 

tannpleiere på klinikkene at det foreligger forskjell på hvordan man driver forebyggende arbeid i 

tannhelsetjenesten. Det ser ut som det mangler rutiner, felles arbeidsmateriell og verktøy, og 

prosedyrer for oppfølging.  

Det samarbeides med andre personellgrupper og institusjoner for å oppnå god munnhelse i 

befolkningen. Dette kan være personell i helsesektoren (helsestasjon, institusjoner, 

hjemmesykepleie etc.), undervisningssektoren og flyktningmottak. Flyktninger og asylsøkere er 

en gruppe som kan ha behov for ekstra oppmerksomhet på det helsefremmende og forebyggende 

området.  

Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien får i stor grad det samme tilbudet som voksne 

pasienter selv om behandlingen er gratis. Det har vært en systematikk i jobben med eldre, 

langtidssyke og uføre på institusjon ved hjelp av Løvetannprosjektet. Dette prosjektet har behov 

for revisjon. 

Personer med bakgrunn i rus og psykiatri kan ha stort behov for forebyggende innsats. Evnen til å 
samarbeide om det forebyggende arbeidet kan innvirke på hvilke behandlingsløsninger som 

velges.  

I en enkel gjennomført spørreundersøkelse til 40 tannpleiere på klinikkene i tannhelsetjenesten i 
Troms fylke fikk alle spørsmål om de har rutiner på fluorpensling og fissurforsegling, og om dette 
blir utført. 18 av 40 tannpleiere svarte og resultatene viser at det er store forskjeller på hvor ofte 
det blir gjennomført fluorlakk på tannklinikken. Det viste seg at 3 av 18 tannpleiere ufører 
fluorpensling på mellom 80-100% av pasientene, 5 utførte fluorpensling på mellom 60 og 80 % av 
pasientene, 3 utførte fluorpensling på mellom 40 og 60 % av pasienten, mens 2 tannpleiere 
utførte fluorpensling på mellom 20 og 40 % av pasientene. 
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Når det gjelder fissurforsegling som i liten grad blir gjort på tannklinikkene i Troms utførte sju av 

ni tannpleiere fissurforsegling på 0-20% av pasientene, mens de siste to tannpleierne utførte 

fissurforsegling på mellom 20 og 40 % av pasientene. 

Det var et betydelig frafall (55%) i undersøkelsen og vi får ikke kunnskap om hva disse 

tannpleierne skulle svart, men resultatet gir en indikasjon på hvordan det ser ut og synliggjør den 

store forskjellen blant de som faktisk svarte. 

Pasienter som ikke møter opp til undersøkelse er et problem for individet selv og for befolkningen 

i Troms siden den offentlige tannhelsetjenesten i Troms får mindre tid til pasientbehandling. 

Årsaken til manglende oppmøte kan være at pasientene har glemt timen, men det kan også være 

at de har andre problemer eller vegrer seg for møtet med tannklinikken. Rutinene for hvordan vi 

skal følge opp pasientene og innsatsen som legges ned for å nå disse varierer fra klinikk til klinikk. 

Tannhelsetjenesten har sett en positiv innvirkning på «ikke møtt statistikken» etter at vi begynte 

med SMS varsler i tillegg til timekort. Men tallet er fortsatt så høyt at det bør gjøres en innsats for 

å få bedre oppmøte. SMS varsel er nok kommet for å bli og man ser at dette er et bra verktøy å 

bruke ut mot pasientgruppen når det gjelder innkalling, avbestilling av timer eller flytting av 

timer.  

 

Faktorer knyttet til forebyggende innsats 
I munnhulen er det i første grad to folkesykdommer som rammer befolkningen, karies og 
periodontitt. Felles for begge er at forskjellige livsstilsfaktorer har stor påvirkning. For karies er 
det kosthold, først og fremst sukkerinntak, tannpussevaner og bruk av fluor. Når det gjelder 
periodontitt er det tannpussevaner og røyking som har stor betydning. Arvelige faktorer kan 
bidra til en økt følsomhet for å bli rammet av sykdommene, særlig når det gjelder periodontitt. 
Bedre munnhelse i de siste årene har bidratt til at de voksne har flere tenner i behold langt opp i 
årene. Dette innebærer et økt behov for tannhelsetjenester inklusive forskjellige forebyggende 
tiltak. Selv om munnhelsen generelt er bedre så er det fortsatt mange som har dårlig munnhelse 
og økt behov for både forebyggende tiltak og andre tjenester fra tannhelsetjenesten.   
 
Størst mulig grad av egenomsorg er målet for det forebyggende arbeidet. Tverrfaglighet er 
nødvendig for å påvirke barn og ungdom i forskjellige miljøer. Personell i barnehagen, skolen, 
helsesøster, skolehelsetjenesten, flyktningetjenesten og barnevernet er viktige 
samarbeidspartnere. For å oppnå best mulig tannhelse, er det viktig at barn og unge med risiko 
for å utvikle tannsykdommer blir identifisert tidlig. Forebyggende tiltak knyttet til fluorbruk, 
fissurforsegling, munnhygiene, kostholdsveiledning og regelmessige tannhelsekontroller vil være 
sentralt for denne gruppen. 

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 øke kunnskapen hos 
samarbeidspartnerne om tannhelse og legge forholdene til rette slik at forebyggende tiltak kan 
gjennomføres på best mulig måte. Å etablere et godt forebyggende regime for hjelpetrengende 
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«Helsekompetanse er personers evne til å forstå, vurdere og anvende 

helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til 

egen helse. 

Det gjelder både beslutninger knyttet til livsstilsvalg, sykdomsforebyggende 

tiltak, egenmestring av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenesten.» 

 

 
 

 

 

 

individer vil være en stor utfordring i årene som kommer, og et viktig arbeid for 
tannhelsetjenesten. De forskjellige forebyggende tiltak som blir aktuelle bygger på en individuell 
risikovurdering med utgangspunkt fra individenes risikoprofil.  

Hvordan utvikle helsekompetanse og evne til 
egenomsorg 
 
God helse og livskvalitet er viktig for den enkelte. Helsen og livskvaliteten til befolkningen har inn 
-virkning på samfunnsutviklingen, og blir selv påvirket av hvordan samfunnet endrer seg. Gode 
levekår, god helse, livskvalitet og trivsel henger sammen. Folkehelsearbeidet gjelder alle livsfaser 
og bør bidra til mindre sosial ulikheter i helse. Tidlig innsats blant barn og unge vil bidra til å gi 
dem en god og trygg oppvekst og vil kunne gi gode helsevaner som en investering i egen helse 
som varer langt opp i voksen alder.  
 
Helsekompetanse benyttes som norsk begrep for health literacy og defineres slik: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helsekompetanse styrker evnen til å mestre ulike livssituasjoner:  

 som frisk person som skal forholde seg til helsefremmende informasjon og 
helsefremmende tiltak og tiltak som går på å opprettholde og bevare helse og funksjon. 

 som person med (og uten) økt risiko for å utvikle sykdom (sykdomsforebygging)  
 som behandlings- og pleietrengende  
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Behovet for helsekompetanse er økende. I dagens samfunn blir vi stadig eksponert for påstander 
og informasjon om kropp og helse av varierende kvalitet gjennom media, reklame og sosiale 
medier. Internett er mye brukt til å søke etter informasjon om sykdom, helse og behandling, men 
ofte kan det være utfordrende å vite hva som er kvalitetssikret informasjon man kan stole på, og 
ikke sjelden kan man møte motstridende informasjon. Informasjon kan også være lite 
brukertilpasset og vanskelig å forstå. Dermed er forutsetningene for å kunne vurdere og anvende 
denne informasjonen både viktig og vanskelig.  
 
En persons helsekompetanse vil være erfarings- og situasjonsavhengig. Noen pasienter er 
avhengig av både helsepersonell, pårørende og andre for å lykkes med dette. Det innebærer at 
informasjon om hvordan man øker helsekompetansen blant disse gruppene også må rettes mot 
hjelpe-apparatet og tilpasses de ulike gruppene.  
 
I tillegg til at en persons helsekompetanse vil være erfarings- og situasjonsavhengig, kan også 
måten helseinformasjonen presenteres på være avgjørende. I dialog med pasienter og brukere må 
helse- og omsorgspersonell være bevisst på dette og tilpasse kommunikasjonen til mottakers evne 
til å håndtere og bruke informasjonen i den situasjon vedkommende er i. 
 
Pasientkommunikasjon i tannhelsetjenesten                                                                                         

Hvorfor bruke tid på pasientkommunikasjon? Nasjonal og internasjonal forskning viser at 

pasienter vil ha mer: 

 Nysgjerrighet om hva DE tenker 

 Emosjonell deltakelse fra helsepersonell 

 Reell og informert deltakelse i viktige beslutninger 

 Skreddersydd informasjon 

Det er viktig for behandlere i tannhelsetjenesten og tenke over hvordan en tildeler pasientene 

informasjonen.  

 Sitt ned, se på pasienten og ta av munnbindet 

 Lytt nøye til hva pasienten har å si 

 Snakk rolig og hold deg til korte uttalelser 

 Bruk et enkelt språk uten vanskelige ord og uttrykk  

 Spør aldri ja /nei spørsmål 

 Gi informasjon stegvis 

 Bruk visuelle hjelpemidler 

 Teach back- metoden brukes for å sjekke om budskapet har nådd frem  
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Pasienten eller forelder bør få med seg: 

1. Hva er hovedutfordringen med tannhelsen? 

2. Hva bør gjøres?  

3. Hvorfor er dette viktig?  (Odontologisk psykologi, Kapittel tannhelseforståelse, Linda Stein              

og Jan-Are K Johnsen ) 

Motiverende intervju (MI) framheves i de nasjonale retningslinjene som en metode som bør 
kunne anvendes som redskap og benyttes for å forsøke å utvikle helsekompetanse og endre 
uheldig tannhelseadferd. Det finnes nettbasert undervisning, og gratis kurs via KoRus. Det finnes 
også andre metoder rettet mot endring av tannhelseatferd slik som:  

1. The 5 As: Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange. (Fiore et al, 2008) 
2. Autonomy- support: Tannhelsepersonell tilbyr pasienten valg og oppfordrer til 

selvbestemmelse (Deci&Ryan,2000) 
3. Self-efficacy; Forbedre mestringsforventningene til en pasient ved virkemidler som 

opplevelse av suksess, lære av andres erfaringer og verbal overtalelse (Bandura,1997) 
 
Tannhelsepersonell bør benytte metoden minimal intervensjon for å bidra i det forebyggende 
arbeid som for eksempel redusere bruk av tobakk/snus. 
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Hovedmål for det helsefremmende og 
forebyggende arbeid i Den offentlige 

tannhelsetjenesten i Troms 
Det overordnede målet er at Tannhelsetjenesten med det forebyggende arbeidet skal bidra til 
bedre tannhelse for hele befolkningen i Troms fylke uavhengig av hvor de bor, alder og hvordan 
de lever samt å legge til rette for at personen selv, eller ved hjelp fra andre, kan ta ansvar for egen 
tannhelse.  

Dette vil oppnås gjennom følgende delmål 

 Øke befolkningens helsekompetanse og evne til egenomsorg 
 Tannhelsepersonell skal være kjent med og bruke de nasjonale retningslinjene til barn og 

ungdom, herunder presiseringer i strategiplanen for helsefremmende og forebyggende 
arbeid i Troms fylkeskommune.  

 Øke samarbeidspartneres tannhelsekompetanse og omsorg for pasienters tannhelse 
 Utvikle felles prosedyrer, samarbeidsavtaler og verktøy for tannhelsetjenesten og 

tannhelsetjenestens viktige samarbeidspartnere  
 

Det utadrettete helsefremmende og forebyggende arbeidet i klinikkens ansvarsområde. 
Alle tilsatte har et ansvar for å følge opp det helsefremmende og forebyggende arbeidet både på 
klinikken og i forhold til samarbeidspartnerne og bidra til gjennomføring og et godt resultat. 
Tannpleierne kan bruke 20% av stillingen til utadrettet arbeid, men andre kan også få mulighet til 

å gjøre slikt arbeid hvis ressursene tilsier det. Dette er det klinikksjefen som avgjør.  

Det lages en årlig aktivitetsplan for dette arbeidet som legges frem på klinikkmøtet tidlig på året. 
Her skal det stå hvem som har ansvar for de forskjellige gjøremålene. Aktivitetsplanen tas opp 

jevnlig på klinikkmøtene i løpet av året. Overtannlegene i hvert distrikt oppfordres til å ha møte 
med tannpleierne 1-2 x året for gjennomgang av forebyggende arbeidet, prosjekter og annet.  

Det er laget en nettside for det helsefremmende og forebyggende arbeidet.  

Gå inn på Troms fylkeskommunes nettside – tannhelse – For ansatte. Her finner dere det dere 

trenger til å utføre tverrfaglig samarbeid innen alle de viktige samarbeidspartnerne våre. 

Meningen med dette er at arbeidet skal bli lettere å utføre, det blir tilnærmet lik informasjon og 

undervisning over hele fylket. Ledelsen får en større oversikt over hva som gjøres i de forskjellige 

gruppene, og hvordan det gjøres. Oppdatering av nettsiden gjøres ved behov. Hvis behov for 

endringer på disse verktøyene som ligger ute på nettsiden til fylkeskommunen, ta kontakt med 

administrasjonen. Det skal ikke gjøres endringer ute på klinikkene. 
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Helsefremmende og forebyggende strategier for 
barn og unge 0-20 år i Den offentlige 
tannhelsetjenesten i Troms 

De nye retningslinjene «TannBarn» 
Den nasjonale retningslinjen for tannhelsetjenester til barn og ungdom 0-20 år er initiert av 
Helsedirektoratet. Den skal bidra til kunnskapsbasert praksis og systematisk kvalitetsutvikling av 
tannhelsetjenester til barn og unge. Retningslinjen har som mål å gi et godt grunnlag for 
beslutninger om prioriteringer og bruk av ressurser på tannhelsetilbudet til barn og unge. Den 
skal være et hjelpemiddel i arbeidet med å utvikle gode tjenester.  

Retningslinjen er kunnskapsbasert og utviklet i tråd med Helsedirektoratets internasjonalt 
anerkjente metodikk. Det forebyggende- og helsefremmende perspektivet er grunnleggende og 
tilnærmingen er bred. Det gis anbefalinger om forebygging, diagnostisering, behandling, 
oppfølging og organisering av tannhelsetjenester. Anbefalingene skal bidra til at alle barn og unge 
får tilpassede og gode tann- og munnhelsetjenester uavhengig av bosted, diagnose og sosial 
bakgrunn. 

Hovedbudskapene i retningslinjen er: 
 

 God tannhelse som barn er en forutsetning for god tannhelse som voksen – start tidlig 
med informasjon og opplæring i tannpuss med fluortannkrem to ganger daglig. 

 Karies er fortsatt en utbredt sykdom, men den kan forebygges med virksomme tiltak. 
 Høy prioritering av barn og unge med tannhelseproblemer eller økt kariesrisiko. 
 Motiverende intervju er en effektiv metode for å endre uheldige tannhelsevaner. 
 Systematisk bruk av fissurforsegling og fluorlakk hos barn med økt karies risiko har 

dokumentert effekt og er kostnadseffektivt. 
 Initialkaries trenger behandling for å unngå tannfyllinger som må vedlikeholdes resten av 

livet. Det er dokumentert at «ikke-operativ» behandling kan stanse eller reversere karies i 
tidlig fase. 

 Samarbeid og samhandling mellom Den offentlige tannhelsetjenesten og aktuelle 
helsetjenester og andre instanser er vesentlig for å identifisere og hjelpe barn som 
trenger det mest. 

 Melding til barnevernet når det er grunn til å tro at ett barn er utsatt for mishandling, 
overgrep eller alvorlig omsorgssvikt. 

 Tannhelsetjenesten skal ha en kunnskapsbasert praksis 
 
Alle retningslinjer i Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge   0-20 år 
gjelder for Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms. 
Nedenfor har man trukket fram enkelte punkter i retningslinjen som krever en nærmere 
presisering av hvordan vi gjør det i Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms. 
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1. Statusundersøkelser  
Definisjon i Nasjonal faglig retningslinje:   
Statusundersøkelse er en klinisk diagnostisk undersøkelse av tenner, munn og kjever.  
Retningslinjens anbefaling:  
Undersøkelsesintervallet bør være minimum ett år og maksimum to år. Noen barn og ungdom har behov for 
konsultasjoner mellom to statusundersøkelser som ledd i et spesifikt forebyggings - eller behandlingsforløp. 

 
DOT i Troms: 

1.1. Statusundersøkelser i DOT i Troms 

Alder Hvem skal innkalles Merknader/veiledning 
3 år Alle  
4 år 3-åringer med karieserfaring Ca 5 % 
5 år Alle  
6 år 5-åringer med karieserfaring Ca 15 % (bare 3,3 % av 6-åringer har DT) 
7 år Alle Fissurforsegling av 6-årsjeksler vurderes (11% av 

7-åringer har DT, og bare 0,5 % approximal 
karies) 

8,5 år Alle Agenesier vurderes 
10 år Alle Hjørnetannrøntgen vurderes 
12 år Alle  
13 år Alle Fissurforsegling av 12-årsjeksel vurderes 
14 år Bare 13-åringer med initialkaries eller 

kariesaktivitet 
41 % har D1/D2 som 13-åring 

15 år Alle  
16 år Alle  
17 år Bare 16-åringer med initialkaries eller 

kariesaktivitet 
57% har D1/D2 som 16-åring 

18 år Alle  
19 år Bare 18-åringer med initialkaries eller 

høy kariesaktivitet  
69% har D1/D2 som 18-åring 

20 år Alle   

 
Retningslinjen sier at barn og ungdom bør få en statusundersøkelse ved 3, 5, 12, 15 og 18 års alder. Disse 

faste statusundersøkelsestidspunktene vil bidra til å sikre god statistikk. Bruken av «bør» innebærer at 

dette er en sterk anbefaling. Tannhelsedata referert under merknader er fra 2017.  

Enkelttenner med aktiv initialkaries som behandler velger å behandle non-operativt og ikke legge fylling i, 
bør behandles med fluorlakk minst to ganger. Det er ikke dokumentert tilleggseffekt av flere enn to ganger 
eller å spre fluorlakk-behandlingen utover et langt tidsrom. Tiltaket bør gjennomføres i samme seanse som 
annen behandling eller konsultasjon. Tenner som er behandlet non-operativt gir derfor normalt ikke behov 
for ekstra innkalling mellom to statusundersøkelser.   
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Tips: DEN GODE UNDERSØKELSEN: Nasjonale retningslinjer for barn og ungdom 0-20 år (sjekkliste). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Evt kjeveortopedisk behov med henvisning vurderes fortløpende. 
Det er fødselsmåneden som skal være utgangspunkt for når i året pasienten skal innkalles. Ved innkalling 
8,5 år er det fødselsmåned + 6 måneder som er innkallingsmåned. Fordi man ikke ønsker etterslep over 
kalenderåret er siste innkallingsmåned for undersøkelse i oktober.  

 
Fødselsmåned Innkallingsmåned 
Januar, februar Januar 
Mars Februar 
April Mars 
Mai April 
Juni Mai 
Juli Juni 
August Juli, august 
September, oktober September 
November, desember Oktober 

Det er ønskelig at alle barn, også de som er født på slutten av året blir ferdigbehandlet i «riktig» kalenderår. 
Det gjelder spesielt for 18- og 20-åringer. Når det gjelder de eldste årsgruppene (noen på vgs, men i alle fall 
18-20 år) som blir mer mobile, vil det være en fordel med planlegging og gjerne avtale om 

innkallingstidspunkt i forhold til når i året de er til stede. 
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Bitewings 
Retningslinjens anbefaling: Tannhelsepersonell bør ta BW av barn og unge over 4 år ved 
statusundersøkelse, dersom det er nødvendig for å stille kariesdiagnose eller andre diagnoser. 
 
Hvis en ikke får tatt rtg ved 5 års kontroll så bør det vurderes ut ifra hygiene, tannpussevaner, 
kosthold, søskens karieserfaringer om pasienten neste gang skal inn som 6-åring eller 7-åring.  
 
Kariessykdommen er til forskjell fra mange andre sykdommer av en slik karakter, at den ikke kan 
oppdages av pasienten før den er synlig eller gir symptomer. Da kan sykdommen ha kommet så 
langt at den er irreversibel. Tidlig diagnostikk har generelt stor nytte for barnet, fordi sykdommen 
kan stanses eller reverseres i et tidlig stadium ved behandling med fluor eller fissurforsegling og 
motivasjon til god tannhelseatferd. Bitewings øker antall registrerte approximale lesjoner med 2 
til 8 ganger. Bitewings er også nyttig i forhold til å vurdere okklusalkaries. 
  
Vurdering vil som regel være at bitewings tas ved alle statusundersøkelser med mindre alle 
approximalflater er frilagte og tilgjengelig for inspeksjon. Dette fordi det allerede er gjort 
tilpasninger i innkallingsintervallet mellom hver statusundersøkelse. Bitewings bør normalt ikke 
tas utenom hver statusundersøkelse med mindre det foreligger en berettiget mistanke om karies 
eller annen tilstand som er diagnostiserbar på et røntgenbilde. 
Behandler skal alltid gjøre en individuell vurdering av berettigelsen for å ta røntgen. Det er ikke 
nødvendig å dokumentere i journalen at individuell berettigelsesvurdering er gjort. 
 
Referanser: 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 1.1. 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 1.2.Nasjonal faglig 
retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 1.3. 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 1.4. 
 

2. Helsefremmende og forebyggende tannhelsetjenester til alle barn og unge 

 
Anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje:    
Barn og unge bør pusse tennene med fluortannkrem to ganger daglig fra frembrudd av første tann. 
Barn og unge bør få kostholdsveiledning i tråd med nasjonale kostråd. 
Kostholdsveiledning bør tilpasses den enkelte pasient. Det må gis god informasjon og råd om hva som 
fremmer barnets tannhelse og forebygger tannsykdom til foresatte til barn under 7 år. 
Tannhelsepersonell bør ved hver konsultasjon applisere fluorlakk på nyerupterte tenner, okklusal- og 
approximalflatene i sidesegmentene, andre flater etter individuell vurdering.  

Bruken av «bør» innebærer at dette er sterke anbefalinger. 
 
DOT i Troms: 

2.1  Puss med fluortannkrem 
Alle foresatte som følger barna sine – og barn og ungdom som kommer uten foresatte skal få 
spørsmålet om de pusser tennene med fluortannkrem to ganger daglig.  
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Alle som ikke pusser tennene to ganger daglig skal motiveres til å gjøre dette. Motivering til 
tannpuss bør kombineres med non-operativ kariesbehandling (målrettet fluorpensling av 
initialkaries, fissurforseglinger) og/eller operativt kariesbehandling (lagt nødvendige fyllinger). 

2.2  Applisering av fluorlakk 

Generell applisering av fluorlakk på risikoflater: utføres ved hver statusundersøkelse og ved 
andre konsultasjoner og behandlinger på tannklinikken. Det kalles normalt ikke inn til ekstra 
konsultasjon for å applisere fluorlakk. 
 
Non-operativ kariesbehandling med fluorlakk: applisering av fluorlakk på tenner med (initial) 
karies for å stoppe opp kariesutviklingen, gjøres to ganger iløpet av 4 uker som ett 
behandlingstiltak. Det er ikke dokumentert effekt utover to ganger, men kan gjøres flere ganger 
dersom pasient må flere ganger til behandling av andre grunner.  
 
2.3. Vann som tørstedrikk 

 Unngå godteri og mellommåltider med mat tilsatt sukker, fordi det øker kariesrisiko. 
 Unngå hyppig inntak av sukkerholdig drikke, fordi det øker kariesrisiko. 
 Unngå hyppig inntak av syreholdig mat og drikke, eksempelvis brus, juice og sure godterier, 

fordi det øker erosjonsrisiko. Dette er særlig viktig ved tegn på erosjoner.  

Referanser: 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 2.1. 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 2.2. 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 2.3. 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 2.4. 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 2.5. 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 2.6. 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 2.7. 
 
 

3 Forebyggende tannhelsetjenester og oppfølging av barn og unge med risiko 

for tannsykdom 

 
Anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje:    
Tannhelsepersonell bør tilrettelegge for at barn og foresatte opplever gode klinikkbesøk, og ha effektive 
rutiner for oppfølging av barn og ungdom som ikke møter til avtalt time: Motiverende intervju, tilrettelegg 
etter barnets behov, tilrettelegg særskilt for risikopasienter, ta personlig kontakt med pasient/foresatte når 
pasienten ikke møter til avtalt time. Dersom pasient eller foresatte takker nei til tilbudet i den offentlige 
tannhelsetjenesten bør tannhelsepersonell be om en skriftlig bekreftelse med navn på barnets tannlege 
eller tannpleier. 
Barn og unge med høy kariesrisiko bør identifiseres så tidlig som mulig og få tett oppfølging. 
Barn og unge med høy eller moderat kariesrisiko bør få fissurforsegling i de permanente molarene. 
Forseglingen bør utføres tidligst mulig etter erupsjon. Ekstra innkalling i forhold til vurdering av evt 
fissurforsegling bør begrenses. 
Bruken av «bør» innebærer at dette er sterke anbefalinger. 
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DOT i Troms: 

3.1 Tilrettelegging for gode pasientbesøk og effektive rutiner ved «ikke-møtt» 

God kommunikasjon og relasjonsbygging kan bidra til at pasient og foresatte møter selv om de 
vegrer seg. 
 
Troms fylke er ett fylke med store reiseavstander og mange steder dårlig utbygd kollektivtilbud. 
For de pasientene som har lange avstander kan det være nødvendig å planlegge for å tilrettelegge 
tidspunkter og ukedager for å få pasienter til å møte. Det kan også være nødvendig å samkjøre 
statusundersøkelser for søsken eller naboer for å gjøre belastningen mindre. 
Troms fylke har ett system for påminnelse av timer på SMS. Det skal gjøres avtale hvem som skal 
ha SMS-påminnelse. Å ta personlig kontakt med pasient/foresatte ved “ikke møtt” innebærer å 
prøve å få kontakt på telefon/SMS. De fleste har mobiltelefon, slik at det er mulig å nå dem i 
arbeidstiden. Legg igjen beskjed på svarer dersom det ikke oppnås kontakt. Noter i journal. 
SMS varsel er kommet for å bli. Det vil med tiden bli mere brukt, innkallingskort/ brev vil falle 
bort. Pr dags dato testes bruken av dette på 2 klinikker I Tromsø. 

 
Tannhelsetjenestens prosedyrer ved ikke møtt, på barn 0 – 20 år.  
1. Undersøk først om tannklinikken har rett adresse og telefon nummer.  
2. Ta personlig kontakt med barn eller foresatte på telefon og avtal ny time – journalfør.  
0-11 År: Foresatte kontaktes  
12-15 År: Både pasient og foresatte kan kontaktes.  
16-20 År: Pasienten kontaktes. Dersom de foresatte også skal kontaktes, må pasienten samtykke til 
dette.  
3. Hvis kontakt ikke oppnås: Send ikke møtt brev /SMS  
4. Innkall pasienten om 4 uker.   
 
Ikke møtt til påfølgende timeavtale.  
1. Send påminnelse (varsel) ikke møtt brev2.  
2. Hvis foresatte ikke tar kontakt innen fristen på fire uker, vurder om det skal sendes 
bekymringsmelding til barnevernet. Bekymringsmelding ved ikke-møtt skal sendes etter en 
helhetsvurdering. Faktorer som bør forsterke bekymringen er hvis barnet har vært innkalt 
tidligere og ikke møtt, om en har kjennskap til noe i barnets familie som gir bekymring (f eks rus, 
psykiatri) eller annen omsorgssvikt som bekymrer. Ved innsending av bekymringsmelding taes 
alle grunner til bekymring med.  
3. Journalfør uteblitte timeavtaler og alle henvendelser til foresatte.  
4. Sett pasienten til ny innkalling om seks måneder. 
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HUSK: Bekymringsmelding til barnevernet på ikke møtt, kopi til foresatte. Helst skal man hvis det er 
mulig ha informert foresatte om dette før brevet blir sendt. Det skal ikke sendes rekommanderte 
brev. 
 

3.2  Fissurforsegling 

Fissurforsegling bør utføres i permanente molarer i de tilfellene hvor barnet eller tannen 
(fissursystemet) gjør at det er høy eller moderat risiko for å utvikle karies. Forseglingen bør 
gjøres tidligst mulig etter full erupsjon, likevel slik at det ikke brukes ekstra ressurser på ekstra 
innkallinger for å finne optimalt tidspunkt.  
 
Fissurforseglinger bør hvis mulig gjøres ved statusundersøkelser eller andre konsultasjoner. Hvis 
det er avsatt en halv time pr statusundersøkelse, og èn av tre trenger fissurforsegling vil det i 
mange tilfeller være tid til det. Tannpleier bør kunne be om assistanse fra tannhelsesekretær ved 
tilfeldig behov, dette bør tas opp i plenum på klinikkene. 
 
Fissurforseglinger bør også brukes på tenner som har utviklet initialkaries i fissurer og fossae. 
Fissurforseglete tenner bør kontrolleres ved hver konsultasjon og defekter repareres. 
 
Referanser: 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 3.1. 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 3.2. 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 3.3. 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 3.4. 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 3.5. 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 3.6. 

 

4 Ikke-operativ behandling av emaljekaries hos barn og ungdom 
 
Kapittelet er stort sett en repetisjon av ting som har stått i de tre foregående kapittlene. 
 

DOT i Troms: 
Sekundærforebygging handler om å stanse sykdomsutvikling, det vil si stoppe utvikling av 
allerede oppståtte karieslesjoner (ikke-operativ behandling) eller andre sykdommer. I tilfeller der 
lesjonene ikke kan behandles ikke-operativt, vil fyllingsterapi være et sekundærforebyggende 
tiltak for å hindre pulpakomplikasjoner. 
Vellykket primærforebygging og ikke-operativ kariesbehandling, er helsefremmende og 
kostnadsbesparende ikke bare i aldersgruppen 0–20 år, men også i et livsperspektiv. Kan en 
unngå fyllingsterapi vil det ikke være behov for revisjon av fyllinger senere. 

Flater med initialkaries behandles non-operativt med fluor eller med fissurforsegling.  Tannlege 
eller tannpleier bør behandle initiale karieslesjoner hos barn og unge ved å kombinere flere 
hjemmebaserte og profesjonelle tiltak.  

 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-020-ar/seksjon?Tittel=ikke-operativ-behandling-av-emaljekaries-5728#barn-og-unge-2%e2%80%9320-%c3%a5r-b%c3%b8r-f%c3%a5-fluorlakk-som-behandling-av-aktiv-initialkariessterk-anbefaling
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Tiltakene bør dels rettes mot årsaksfaktorene kosthold og plakk, og dels mot den enkelte 
karieslesjon:  

 Benytt motiverende intervju til å hjelpe pasient/foresatte til å oppnå gode tannhelse- og 
kostholdsvaner.  

 Gi praktisk opplæring i tannpuss med fluortannkrem.                                                                                            
 Vurder ekstra tilførsel av fluor som hjemmebasert tiltak.                                                                                          
 Appliser fluorlakk på aktive karieslesjoner som ikke-operativ behandling.                                                           
 Utfør fissurforsegling for å behandle initialkaries i fissurer og fossae.                                                                   

 Vurder opplæring i bruk av tanntråd hvis pasienten har approksimalkaries.                                                                                                                                        

Referanser: 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 4.1. 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 4.2. 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 4.3. 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 4.4. 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 4.5. 
 
 

 

5 Opplysningsplikten ved barnemishandling, seksuelle overgrep og 

omsorgssvikt 
 
Anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje:    
Helsepersonell skal uten hinder av taushetsplikt, og på eget initiativ umiddelbart melde fra til 
barneverntjenesten: 

 når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige 
omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt 

 når det er grunn til å tro at et barn har livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke 
kommer til undersøkelse eller behandling, eller at et barn med nedsatt funksjonsevne eller et 
spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring 

 eller når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, 
misbruk av rusmidler eller annen form for utpreget normløs atferd. 

 eller når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel. 

 
Helsepersonellet kan ikke selv velge mellom å gi opplysninger eller ikke dersom vilkårene for 
opplysningsplikt er oppfylt (Helsepersonell-loven). 
Fylkeskommunen skal sørge for at tannleger i rimelig grad er tilgjengelige for å kunne 
gjennomføre rettsodontologiske tann- og munnundersøkelser på barn ved Statens barnehus. Den 
offentlige tannhelsetjenesten bør inngå samarbeidsavtale med barnehus i sitt fylke om 
gjennomføring av tann- og munnundersøkelser ved behov på barn som kommer til barnehusene. 
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DOT i Troms: 

5.1  Helsepersonell har plikt til å melde til barnevernet 

Opplysningsplikten om bekymring («bekymringsmeldinger») gjelder all fysisk og psykisk vold, 
seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Alt autorisert helsepersonell har denne plikten. 
Som omsorgssvikt regnes omfattende karies når de foresatte har tilstrekkelig kunnskap om 
sykdommen og hvordan de skal forebygge den. 
Som omsorgssvikt regnes når pasienten ikke møter til tross for at klinikken har fulgt gjeldende 
retningslinje for ikke-møtt. Plikten er særlig påtrengende der ett barn har vært holdt borte fra 
tannhelsetjenesten over lengre tid. 
Bekymringer og tilbakemeldinger på slike fra barnevernet skal dokumenteres ved journalføring. 
Skjema for melding ligger i journalen – dokumenthåndteringssystem – standard – 
bekymringsmelding og varselbrev 2.  
Antall varselbrev2 og bekymringsmeldinger skal innrapporteres via klinikksjefen. 
  
Se heftet avtale og rutiner mellom barnevernstjenesten og tannhelsetjenesten i Troms. Dette 
heftet skal følges, og det er viktig å ha ett tett og godt samarbeid med barnevernstjenesten i 
kommunen. Viktig kapittel er “Hvordan tannhelsepersonell skal melde om bekymringer til 
barnevernet” (side 10 i heftet). 
Avvik fra rutinene skal registreres i kvalitetssystemet. 

 

 

5.2  Fylkeskommunen skal sørge for at tannleger er tilgjengelige for å gjennomføre      

undersøkelse ved Statens barnehus.            

I Troms fylke er Statens barnehus lokalisert til Tromsø. 
Det er TkNN ved avdeling for pedodonti som server Statens barnehus i Tromsø. 
TkNN og Statens barnehus har inngått en avtale. 
 
Referanser: 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 5.1. 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 5.2. 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 5.3. 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 5.4. 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 5.5. 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 5.6. 
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6 Systematisk samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og øvrig                                                                                      
helsetjeneste/andre virksomheter 

 
Anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje:  
Det bør foreligge en samarbeidsavtale mellom den offentlige tannhelsetjenesten og helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten i kommunene som er forankret på ledernivå. Den kan også være forankret i en 
overordnet samarbeidsavtale mellom kommune og fylkeskommune. Samarbeidsavtalen bør minst 
inneholde: Formål; partenes ansvar og forpliktelser; rutiner for samarbeid om munnundersøkelser på 
helsestasjonen; plan for gjensidig opplæring, veiledning og fagligstøtte, herunder kriterier for henvisning; 
evaluering og kvalitetsindikatorer.  
Den offentlige tannhelsetjenesten bør inngå samarbeidsavtaler med asylmottak om tannhelsetjenester til 
barn og unge 0-20 år som bor på mottak. Avtalen bør trekke opp rutiner og fordele ansvar for hvordan barn 
på mottak skal få ivaretatt sine rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp, herunder forebyggende tjenester. 

 
DOT i Troms: 

6.1 Tannhelsetjenesten skal ha ett systematisk samarbeid med helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten 

Det skal foreligge en samarbeidsavtale med alle helsestasjoner. Helsestasjon er kommunalt 
organisert.  
Det er utarbeidet en egen veileder for samarbeidet med helsestasjonene. 
Helsestasjonene er de som ser barna før de er 3 år. De er viktig av hensyn til å identifisere 
risikoindivider tidligst mulig. 
Henviste pasienter fra helsestasjonene skal ha prioritet. 
Henviser skal ha tilbakemelding fra behandler på tannklinikken på at henvisningen er mottat. 
Viktig da det kan ta opp til 2 år før helsesøster ser barnet igjen på kontroll.  
 
 

6.2  Den offentlige tannhelsetjenesten bør inngå samarbeidsavtale med asylmottak  

        om tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år 
Barn på mottak skal få hjelp ved akutte problemer. Barna innplasseres etter hvert i det normale 
systemet for statusundersøkelser. Normalt vil barn ved statusundersøkelsen ha oppholdt seg i 
landet lenge nok til å få en tilstrekkelig språkforståelse (uten tolk) til å forstå prinsippene i 
forebyggende behandling. 
 
Det skal foreligge en samarbeidsavtale om tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år som bor på 
mottak. Samarbeidsavtalen skal sikre at barn og unge på asylmottak får helsefremmende og 
forebyggende bistand fra tannhelsetjenesten. Samarbeidsavtalen skal også sikre at barn og unge 
på asylmottak får de samme rettighetene til behandling som den øvrige gruppe a og d i fylket. 
Samarbeidsavtalen kan også omfatte voksne dersom klinikken har kapasitet til det. 
 
Den offentlige tannhelsetjenesten betaler for nødvendige tolketjenester til barn og unge, men ikke 
til voksne. Ved statusundersøkelse eller vanlig konserverende tannbehandling er det normalt ikke 
nødvendig med tolk. Dersom irreversible inngrep skal utføres (f.eks trekking) eller vanskelige 
behandlingsvalg skal tas, er det normalt nødvendig med tolk. 
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Referanser: 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 6.1. 
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, kap 6.2. 
 

 

Helsefremmende og forebyggende strategier for 
PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE I OG UTENFOR INSTITUSJON (B) 

Mål:  

Er å identifisere grupper og enkeltpersoner som har tannhelseutfordringer og iverksette 
forebyggende tiltak. Det er viktig å komme tidlig i kontakt med barn og foreldre. 

Alle tannklinikker i Troms fylkeskommune bør ha et godt samarbeid med denne gruppa, og der 

det er mulig bør det lages samarbeidsavtale og årlige samarbeidsmøter med ledere i kommunen. 

Det er viktig med årlige oppdaterte lister.  

På tannklinikken: 

 Budskap til pasient/ansatte: Tannpuss med fluortannkrem to ganger om dagen. 

Tannbørste må kontrolleres jevnlig for slitasje, viktig at de får hjelp til tannpussen hvis de 

trenger det.   

 Budskap til pasient/ansatte: Ikke søtt støtt 

 Budskap til pasient/ansatte: Ikke sure drikker 

 Alle skal ha Duraphatpensling på tenner med initialkaries og på nylig frembrutte tenner 

ved hver seanse som er nødvendig av behandlingsgrunner.  

 Innkallingsintervall og eventuelt ekstra innkallinger vurderes individuelt, dog minimum 

hvert kalenderår for personer med egne tenner. 

Tiltak: 

 En veileder er utarbeidet for munn- og tannstell i bofelleskap (målgruppe: ansatte) 

 Oppdatering av lister. Fullt tilsyn  

 Fokus på informasjon og opplæring når pasienten er på tannklinikken. Praktiske øvelser 

er bra – be pasienten ta med tannbørsten på tannklinikken. Vurder tettere intervaller der 

kosthold og tannpuss svikter. Tett og godt samarbeid med ansatte i boliger er viktig.  

 Samarbeidsavtale med ledere. Munn og tannstell perm med prosedyrer og verktøy til 

ansatte i bofellesskap.   

 Bør ha en tannkontakt i hver bolig som skal ha en tett dialog med tannklinikken. 

Tannhelse på dagsorden på personalmøter er et ønske fra vår side. 

 Undervisning på forespørsel fra boliger. 

 Verktøy, samarbeidskontrakt og heftet Munn og tannstell - veiledning og verktøy til 

ansatte som gir tjenester til utviklingshemmede som bor hjemme eller i bofellesskap 

finnes på Tromsfylkeskommunes nettside – Tannhelse – For ansatte –Gruppe B 
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Helsefremmende og forebyggende strategier for 
GRUPPER AV ELDRE, LANGTIDSSYKE OG UFØRE I INSTITUSJON OG 

HJEMMESYKEPLEIE (C) 

Videregående skoler (Utdanninger innen helse og omsorg) 
Mål: 

Tannhelsetjenesten ønsker å få til et godt samarbeid med utdanninger innen helse og omsorgsfag 

i alle kommunene. Vi ønsker mere kunnskap om tenner og munnstell blant helsepersonell som 

jobber i pleie og omsorgstjenesten, og gode samarbeidsavtaler og undervisningsopplegg med 

skolene.  

Nasjonale faglige retningslinjer for alle helsefagutdanninger på høgskole- og universitets nivå er 

under utarbeidelse og vil komme etterhvert. Her vil tannhelse få ett større fokus enn tidligere.  

Tiltak: 
 Undervisning i generell tannhelseinformasjon, egne tenner/problemer. Profylakse. 

Bevisstgjøring angående kosthold og tenner.  
 Undervisning i tannhelse eldre og pleietrengende og praktiske øvelser i tannpuss. 
 Samarbeidsavtale og gode undervisningsopplegg som er laget i samråd med skolene. 

Tenner og munnstell bør inn i fagplanen til skolene og bør være eksamensrelatert. 
 Tannhelsetjenesten skal være behjelpelig med undervisningsmateriell, informer og 

undervis, bruk gjerne munnstellpermen for helsepersonell i undervisningen. 
 Felles materiell og verktøy laget til bruk i arbeidet ligger på Troms fylkeskommunes 

nettside –Tannhelse – For ansatte – Gruppe C 
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Sykehjem og hjemmesykepleien: 

Mål: 

Et godt munnstell morgen og kveld forebygger sykdom og dårlig lukt fra munnen. I den eldres 
hverdag er god munnhelse viktig for ernæring, velvære og sosialt samvær. Stadig flere eldre har 
egne tenner og ønsker å beholde sine tenner livet ut. Ved økt kunnskap og daglig munnstell, vil 
flere sykehjemsbeboere kunne beholde tennene sine. Dette vil på lang sikt være 
kostnadsbesparende og gi økt livskvalitet.  

 

Tiltak: 

 Oppfølging/møter med tannkontakter og fagledere 1 x året. Følg opp at munnstell permen 
med prosedyrer blir brukt slik den skal. Viktig med aviks melding hvis den ikke blir fulgt 
opp. 

 Screening og jevnlig oppfølging hvert år.  
 Internundervisning. Etter ønske fra pleiere/tannkontakt. 
 Gode tilbakemeldings rutiner etter timer på klinikken, og etter screeningsrunder. Viktig 

med god dialog. Bruk epost korrespondanse – avtal tlf samtaler hvis nødvendig – husk 
personvern. 

 Felles verktøy som samarbeidskontrakter og egen munnstell perm for C1 og C2 ligger på 
Troms fylkeskommunes nettside -Tannhelse – For ansatte – Gruppe C 

 

 
 

 

 

 

Helsefremmende og forebyggende strategier for 
RUS OG PSYKIATRI (C2 og E) 

Mål for barn i rus/psykiatrien 

Tannhelsepersonell bør ha høy oppmerksomhet mot barn som har foreldre med alvorlig somatisk 

sykdom eller skade, psykisk sykdom eller rusmiddelavhengighet. De som har behov anbefales tett 

oppfølging. Det tverrfaglige samarbeidet for å hjelpe disse barna er sentralt. Tannhelsetjenesten 

bør delta i eksisterende arenaer for tverrsektorielt samarbeid og vi skal bidra til at helsepersonell 

har kunnskap om at barn kan ha høy kariesrisiko, og bør henvises til tannklinikken. Det er et mål 
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at helsestasjon, fastleger, voksenpsykiatrisk poliklinikk og annet helsepersonell som er i kontakt 

med foreldrene får kunnskap om barnas kariesrisiko og kan henvise dem til tannklinikken. 

Helsepersonell har en lovmessig plikt til å bidra til at mindreårige barn ivaretas 

(Helsepersonelloven§10).  

Fastlegen har en nøkkelrolle i helsetjenesten og er en viktig samarbeidspartner. Det kan også 
være aktuelt for tannklinikken å sende bekymringsmelding til barnevernstjenenesten. (Nasjonale 
retningslinjer for Barn og unge,2018) 

 

Mål for voksne i rus/psykiatrien 

Utvikle ett godt og effektivt samarbeid mellom tjenestene som medvirker til at tannhelsen blir en 
del av helsetilbudet brukerne har krav på. 
Det er laget samarbeidsavtaler, tilbudsskjema og samtykkeskjema til bruk for tannhelseansatte i 
samarbeidet med ansatte i kommunene.                                                                                              
Sykdommer innen rus og psykiatri går ofte sammen i hverandre, men noen ganger kan det være at 
det bare er psykiatri inn i sykdomsbildet. I disse tilfellene kommer pasientene inn under gruppe 
C1 eller C2.  Det er viktig å ha ett godt samarbeid opp mot ansatte i kommunene som jobber med 
denne gruppen. Vårt ansvar er å innkalle til årlige samarbeidsmøter, sikre at personer med 
rusproblem får nødvendig tannbehandling, råd og veiledning i munnstell ut fra sin helsetilstand.  

 

Tiltak: 

 Delta i eksisterende fora for tverrsektorielt samarbeid. 
 Inngå systematisk samarbeid med:  

- Helsestasjon og skolehelsetjenesten – henvise barn til klinikken.  

- Fastleger som har en nøkkelrolle i helsetjenesten. Alle har en fastlege.  

- Psykisk helse- og rus tjenesten for voksne i kommune -foreldrene til disse barna har gjerne et 
tilbud i denne helsetjenesten i kommunen.  

- Annet helsepersonell som kan kjenne til barn som har foreldre med slik sykdom/lidelser. 

- Barnevernstjenesten. 

 Samarbeidsmøter med kontaktpersoner og oppdatering av lister. Bedre tilsyn. Tilbud om 
undervisning, og intern undervisning. 
Hefte med avtaler og rutiner er laget til bruk i arbeidet vårt med denne gruppen. Den 
ligger på Troms fylkeskommunes nettside –Tannhelse –For ansatte – Gruppe E  
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Helsefremmende og forebyggende strategier for 
TANNHELSETILBUD TIL TORTUR- OG OVERGREPSUTSATTE OG 
PERSONER MED ODONTOFOBI (TOO-pasienter).  

Målgruppen er voksne personer over 20 år. Personer i målgruppen omfattes av tilbudet og betaler 
ikke vederlag/egenandel frem til tannsettet er rehabilitert og vedkommende mestrer behandling 
innenfor ordinær tannhelsetjeneste.  

Statlig tilskuddsordning til fylkeskommuner og regionale kompetansesentre (se regelverk fra 
Helsedirektoratet). 
 
Målet er å bygge opp tverrfaglig behandlerteam TOO og tannbehandlerteam TOO i alle distrikt. 
Tverrfaglig behandlerteam består av psykolog og tannhelsepersonell. 
Pasienter i målgruppen henvises nærmeste team. Oversikt over teamene finnes hos TkNN og 
overtannlegene. 
 
Det er viktig at også voksne pasienter får nødvendig opplæring i egenomsorg. For noen voksne 
pasienter kan periodontitt bli et alvorlig problem. Tannhelsetjenesten bør ikke sette i gang 
behandling som på sikt svekker tannhelsen hos en pasient, fordi de ikke evner eller er motivert 
for å ta vare på behandlingsløsningen i ettertid.  
 
I TannBarn Del 2 vil det komme mer om dette emnet.  

 

Helsefremmende og forebyggende strategier for 
VOKSNE BETALENDE (F) 

Det har tidligere i Norge vært en stor mangel på kunnskap om voksnes tann- og munnhelse. 

Tannhelsetjenesten i Troms gjennomførte derfor i årene 2012-2014 en omfattende kartlegging av 

de voksnes munnhelse i prosjektet «Tromstannen». For en mer nøyaktig beskrivelse om studien 

og resultat henvises til publikasjoner som er publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter 

(1-3). 

Resultatet fra studien viser at en betydelig andel voksne fortsatt er rammet av de to 

folkesykdommene karies og periodontitt. For karies er det den yngste aldersgruppen (20-34 år) 

omtrent halvparten 47 % som har >5 flater med emaljekaries eller dypere karies(dentinkaries). 

32% har >2flater med dentinkaries. Når det gjelder periodontitt er det over 50 % som har 

sykdommen, hvorav 9 % har en alvorlig form. Periodontitt er mer vanlig i de eldre 

aldersgruppene. I en rapport publisert av Tannhelsetjenesten i Troms «Voksnes munnhelse i 

Troms, 2018» stilles følgende spørsmål: 

-Er tannhelsetjenesten organisert på en måte som kan møte gruppa med økt kariesrisiko og hvor 

tilstrekkelig effektive forebyggende metoder kan tilbys? 
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- Har de unge, som er på vei inn i voksenlivet, fått med seg tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter 

for å kunne fortsette å forebygge munn –og tannsykdommer? 

- Finnes det tilstrekkelig gode rutiner for å kunne på et tidlig stadium identifisere, forebygge og 

behandle personer som viser tegn på periodontitt? 

 

Informasjon til pasienten når de er inne på kontroll ved 18 års alder:  

 Økonomiske rettigheter hos DOT 
 Risiko for forringelse av tannhelse ved uteblivelse fra tannhelsekontroller 
 Pasienten får tilbud om recall hos DOT som 19 og/eller 20 åring. 

 

Når 19-20 åringene går over til å måtte betale selv for å gå til tannhelsetjenesten, bør det legges 

vekt på hvordan deres tannhelsesituasjon er og evnen til egenomsorg, informere og vise på 

røntgen om hvor ofte de bør ha en undersøkelse av tennene ut fra tannstatusen.  

HUSK:  

1. Hva er hovedutfordringen med tannhelsen?  

2. Hva bør gjøres?  

3. Hvorfor er dette viktig?  

 
Karies 

De voksne som blir identifisert med økt kariesrisiko, dvs tegn på aktiv karies anbefales følgende 
tiltak: 

 Kariesutredning 
 Forebyggende tiltak tilbys individuelt avhengig og rettet til det atferd eller 

livstilsfaktor som blir identifisert i analyse.  
 Ekstra fluortilskudd; Daglig skyll med 0,2%NaF eller tannpuss med 5%Duraphat 

tannkrem. 
 

 

Periodontitt:  

1. Ved hver undersøkelse gjøres en forenklet periodontal status med 2 punkts måling 
approksimalt, målt fra lingualsiden (altså distolingualt og mesiolingualt) på hver tann. Lommer og 
blødning registreres.  

2. Ved funn av minst en tannkjøttslomme > 5mm* registreres en fullstendig lommestatus for 
bedømming av tannkjøttslommer, betennelse, eventuelle furkasjonsinvolveringer og mobilitet. 
Terapiplan opprettes for planlagt behandling. 

3. Røntgen kompletteres ved indikasjon. 

Hvis oppfølging viser gjenstående problemer tross at behandlingen er gjennomført, bør avhengig 
av problemets art en henvisning til spesialist vurderes.  



HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID 

Side 26 

Se rundsriv perioscreening datert 03.13 på nettsiden tannhelse- for ansatte. Manual perioskjema for 
Opus Dental ligger under sikker sone 

 

 

SAMARBEID OM DET HELSEFREMMENDE OG 
FOREBYGGENDE TANNHELSEARBEIDET 
 
Tverrfaglig samarbeid 

I det helsefremmende og forebyggende arbeidet er brukerne 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.   

Formålet med tverrfaglig samarbeid er dels å sikre kvalitet ved å utnytte den samlende 
kompetansen optimalt, dels å utvikle felles kunnskapsgrunnlag på tvers av faggrupper, og derved 
stimulere til faglig utvikling. Et godt samarbeid mellom yrkesutøvere krever respekt og likeverd. 
Forskjellige forvaltningsnivåer og ulik organisering kan være barrierer som vanskeliggjør 
samarbeidet. Ulike yrkesgrupper kan gjennom samarbeid stimulere og påvirke hverandre 
positivt. 
Samarbeidsavtaler bør forankres så langt ned som mulig, eks avdelingsleder på et sykehjem, 
istedenfor virksomhetslederen. Dette på grunn av at man har mest med disse personene å gjøre i 
samarbeidet og da er naturlig at det er de som skriver under samarbeidsavtaler. Man kan gjerne 
forankre det lengre opp i systemet men da er det viktig å ha samarbeidsavtaler på begge nivå.  
 
 
Helsestasjon 
Det er naturlig at tannhelse innlemmes i helsestasjonskontrollene som en del av barnets helse, 

derfor har helsestasjonen fått økt fokus på tannhelse med munnundersøkelse ved 6 uker, 6 mnd, 1 

år og 2år. De skal følge opp barnas tannhelse og bidra til å få etablert gode tannpussevaner fra 

tidlig alder, det vil si tannpuss 2xdgl med fluortannkrem. I tillegg skal de informere om 

tannvennlig kosthold. Det bør være en lav terskel for å henvise til tannhelsetjenesten og alle 

henvisninger bør følges opp med at tannhelsetjenesten sender epikrise. Henvisninger scannes i 

journal og det dokumenteres at det er sendt epikrise fra tannklinikken. Viktig er at andel henviste 

2 åringer vil være en nasjonal kvalitetsindikator på samarbeidet mellom helsestasjon og 

tannhelsetjenesten. 
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Mål:  

Alle tannklinikker i Troms fylkeskommune skal ha årlige samarbeidsmøter og gode 

henvisningsrutiner og samarbeidsavtaler. Herunder er risikogruppene, barn med spesielle behov 

og kroniske sykdommer, barn med foreldre i rus og psykiatri, flyktninger og asylsøkere viktig å ha 

gode rutiner på. 

Det er laget felles samarbeidsavtale og henvisningsskjemaer for Tromsfylke som skal brukes. 

Helsestasjon og Tannhelse heftet er laget i tråd med de nye nasjonale retningslinjene fra 

helsedirektoratet, og skal gjennomgås hvert år ved samarbeidsmøtene. 

Tiltak: 

 Samarbeidsmøter 1xåret. 

 Felles samarbeidskontrakt og annet materiell er laget og bør brukes.  

 Nasjonale retningslinjene blir fulgt opp av helsestasjonen. Informasjon om 

munnundersøkelsen og henvisning. Hovedbudskapet skal være 2 minutters budskapet om 

gode tannhelsevaner, tannpuss 2xdgl og kostholdsvaner. 

 Samarbeid angående barn av rus og psykiatri- henvises- følges opp av tannklinikken. 

 Helsestasjon og Tannhelse heftet: Opplæring til helsesøstre i henhold til de nasjonale 

retningslinjene for helsestasjon. 

 Fokus på barn med kroniske sykdommer og spesielle behov, innvandrere og flyktninger – 

henvises tidlig til klinikken. 

 Verktøy, samarbeidskontrakt og heftet finnes på Troms fylkeskommunens nettside -

Tannhelse – For ansatte – Gruppe A 

 
 
 
 

 

 

 

Barnehager  

Nærvær/undervisning i barnehager er ikke prioritert som en strategi for helsefremmende og 

forebyggende virksomhet. Unntak kan gjøres dersom man har lokalisert dårlig tannhelse til en 

bestemt barnehage. Støtte gis om ansatte i barnehager trenger opplæring i forebyggende 

strategier, og vær positiv ved henvendelse til besøk på tannklinikken. 

Skoler 
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Undervisning i klasser på skoler er ikke prioritert som en strategi for helsefremmende og 

forebyggende virksomhet. Unntak kan gjøres dersom man har lokalisert dårlig tannhelse til en 

bestemt skolekrets eller geografisk område. Støtte gis om ansatte i skolen trenger opplæring i 

forebyggende strategier. 

 

 

Barnevernstjenesten: 

Mål 

Tannhelsetjenesten har anledning til å se alle barn, og i tannbehandling har tannhelsepersonell 
anledning til å avdekke omsorgssvikt og overgrep mot barn. Vi ønsker å gi alle barn og unge et 
likeverdig tilbud, og ønsker et tettere samarbeid med barnevernstjenesten. 

 

Tiltak 

 Samarbeidskontrakter/møte med lederen 1xåret.  Gode henvisningsrutiner både fra 
barnevernet og tannhelsetjenesten – ansvar klinikksjef. 

 Hefte med avtaler og rutiner mellom tannhelsetjenesten og barnevernstjenesten er 
laget til bruk for tannhelsepersonellet og ansatte i barnevernstjenesten. 

 Ta kontakt med barnevernstjenesten for råd og veiledning. Terskelen for å ta kontakt 
bør være svært lav. 

 Verktøy, samarbeidskontrakt og heftet med avtaler og rutiner mellom 
tannhelsetjenesten og barnevernstjenesten finnes på Troms fylkeskommunes nettside 
-Tannhelse – For ansatte – Gruppe A 
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Asylmottak / flyktningetjenesten: 
Statlige mottak, flyktninger og asylsøkere må ha kjennskap til barn og unges rettigheter til 
tannhelsetjenesten. Barn/unge med innvandrerbakgrunn bør få høy oppmerksomhet, iht 
TannBarn. 

 
Mål.  
Alle barn og unge ved mottak får tilbud om tannhelsetjenester, inkludert forebyggende tjenester, 
og får derved ivaretatt sine rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp. Barn og unge 0-18 år får 
gratis tannhelsetjeneste og at unge 19-20 år får tjenester til 75% prisreduksjon. 
Kvalitetssikre tannhelseinformasjonen slik at barn/unge og foresatte får et helhetlig tilbud 
tilpasset eget nivå, språk og behov. 
Alle tannklinikker i Tromsfylkeskommune skal ha årlige samarbeidsmøte og samarbeidsavtale 
med asylmottakene i kommunene. 

 
Tiltak: 

 Samarbeidskontrakt og møte med ledere. Jevnlig oppdatering /lister over nye beboere 

– ansvar klinikksjef. 

 Sette i verk helsefremmende og forebyggende tiltak som medfører bedre tannhelse for 

barn/unge på mottak eks: Undervisning voksenopplæringa eller grupper på 

asylmottak.  

 Legge til rette slik at barn/unge og foresatte blir i stand til å ivareta tannhelsen, og får 

ett helhetlig tilbud som er tilpasset egne behov. 

 Samarbeidskontrakt og annet verktøy og materiell til bruk i arbeidet følger med: 

Troms fylkeskommunens nettside –Tannhelse – For ansatte – Gruppe A   
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Forankring i ledelsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

Fylkestannhelsesjefen                                                                                                                                    

Oppdateres på prosjekter og det forebyggende arbeidet på klinikkene.                               

Overtannlegene                                                                                                                                                 

Aministrativt arbeid i forbindelse med prosjekter/utadrettet arbeid.      

Møte tannpleiere 1 x året. Planlegge prosjekter/utadrettet arbeid - motivering og oppfølging. 

Utadrettet på programmet for klinikksjefmøter 2 x året.    

Klinikksjef                                                                                                                                                                         

Møte tannpleiere 2x året - Planlegge utadrettet ut fra statistikken for klinikken. Årsplan lages og 

følges opp.            

Legge frem årsplanen på klinikksjefmøtet 1-2xåret 

Ansvar for en del samarbeidsmøter og avtaler. Deligere arbeid ut mot tannhelseteamet hvis 

ønskelig. 

Fylkes tannhelsesjef

Overtannlege 
(Distriktet)                                                                               

Klinikksjef  (Tannklinikken)

Tannleger, tannpleier og tannhelsesekretærer.
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Motivere og følge opp arbeidet på klinikken. 

Samarbeidsmøter mot enkelte grupper og evt kommune.  

Tannpleiere                                                                                                                                                               

Ansvar for utadrettet arbeid, samarbeidsmøter og avtaler tverrsektorielt for de fleste 

samarbeidspartnerne våre. 

 Møte klinikksjef 2xåret – Årsplan utadrettet.                                                       

 Møte overtannlege 1-2 x året.  

Tannleger og Tannhelsesekretærer                                                                                                                  

Bidra så mye som mulig ut fra ressursbruk på årsplanen på klinikken. Gjerne med på prosjekter 

eller ved forespørsel fra samarbeidspartnere.  

 Drive forebyggende arbeid på klinikken- informasjon- nasjonale retningslinjer.    

 

Tannhelsetjenesten sine tiltak skal være kunnskapsbaserte og krever kontinuerlig faglig 

oppdateringer. Tannpleierne har et særlig ansvar for det helsefremmende og forebyggende 

arbeidet, og dermed et særlig behov for faglig oppdatering, rettleiing, og oppfølging. De har ansvar 

for å formidle sine kunnskaper videre på klinikkmøter/distriktsmøter på lik linje med andre som 

har vært på kurs og opplæring. 

  

IMPLEMENTERING 
Implementeringen av strategiplanen, de aktuelle heftene med prosedyrer og rutiner som er laget 

til bruk i arbeidet vårt med samarbeidspartnerne våre, er sendt ut til klinikkene via 

overtannlegene –til klinikksjefene- til ansatte. Prosjektleder for strategiplanen har også vært ute 

på distriktsmøter i hvert disstrikt og snakket om strategiplanen.  

Heftene med tilhørende prosedyrer og verktøy er presentert for klinikkene via overtannlege og 

klinikksjefer, og de skal være gjennomgått samlet der det er nødvendig, eller bare av tannpleierne. 

Alle ansatte bør vite om disse verktøyene og nettsiden.  Det skal være enkelt å finne det en trenger 

når en skal ut på samarbeidsmøter og screening.  

Viktig å huske på at samarbeidet bør være på ledernivå. En kan ha samarbeidskontrakt med 

ledere på øverste plan i kommunen men her er det viktig å huske på at samarbeidskontrakten 

også må være ned til nærmeste avdelingsleder også. Det er viktig med sterk og positiv holdning på 

ledernivå, i tillegg til struktur og oppfølging av tannpleierne og klinikksjefene. 

De nye rutinene angående statusundersøkelse er sendt ut via fylkestannhelsesjefen til alle ansatte 

på klinikkene. De bør være godt implementert pr dags dato. Noen dokumenter og skriv er laget og 
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ligger i dokumenthåndterings system - standard i Opus journalen. Lett å finne og ikke minst bruke 

når en trenger det. Eks på disse er:  

 Felles – informasjon perio 

 Felles -  varselbrev 2 Ikke møtt 

 Felles -  bekymringsmelding til barnevernet 

 Felles -  HELFO henvisningsskjema for kjeveortopedisk behandling. 

På nettsiden til Troms fylkeskommune – Tannhelse- for ansatte ligger alle hefter, verktøy, 

samarbeidskontrakter, informasjonsskriv o.l. De ligger under hver enkelt gruppe slik at det skal 

være lett å finne frem, og tas i bruk. Disse verktøyene er lagt ut i PDF format slik at det ikke skal 

rettes eller korrigeres ute på klinikkene. Det skal heller ikke lages nye skjema eller annet verktøy. 

Disse hjelpemidlene skal brukses ut mot våre samarbeidspartnere, og det er viktig at alle 

tannklinikker bruker samme verktøy, skjemaer og samarbeidskontrakter. Hvis det mangler noe 

eller at det er ønskelig med korrigering på skjemaer, skal det gjøres via administrasjonen på 

tannhelseetaten/prosjektleder. Det skal være mest mulig like verktøy til bruk i tannhelsetjenesten 

i Troms fylkeskommune.  

 

RAPPORTERING OG EVALUERING 
Det forebyggende og helsefremmende arbeidet skal innarbeides i årsplanen og årsmeldingen 

hvert år. Registrering av tidsbruk skal gjøres med pre -blokkering i Opus. (Oversikt pre- 

blokkeringskoder- logg inn på sikker sone – PDF kjøreregler 2010 Opus) 

1. Fylkestannhelsesjefen har det overordnete ansvaret for strategiplanen, og oppfølgingen av 

denne. 

2. Overtannlegene har et overordnete ansvar for at distriktet planlegger og gjennomfører 

tiltak og rapportering av det helsefremmende og forebyggende arbeidet hvert år. 

(Årsmelding). Ved start av prosjekter har overtannlegen ansvar for godkjenning og 

oppfølging av prosjektene. 

3. I samarbeid med klinikksjef og overtannlege har tannpleierne ansvar for det forebyggende 

og helsefremmende arbeidet i sitt ansvar område (lage årsplan). Rapportering av det 

helsefremmende og forebyggende arbeidet hvert år (Årsmelding). 

 

Ved hjelp av statistikk som blir innrapportert til SSB kan Troms sammenligne seg med andre 

fylker når det gjelder resultater for karies. Dette kan gi et bilde på hvor vellykket det 

forebyggende arbeidet er, selv om det også er andre faktorer i det totale bildet. 

Evaluering er en av de faktorene som bør ligge til grunn ved revisjon av strategiplanen for 

helsefremmende og forebyggende arbeid i tannhelsetjenesten. 
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