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Kjære medlemmer, 

Nå har det regionale kompetansesenteret TkMN i Trondheim vært i drift en stund. Først og fremst 

må det sies at det er veldig bra at det faktisk er etablert et regionalt kompetansesenter i Midt Norge. 

Når det er sagt så er tilbakemeldingene varierende. Det har tydeligvis vært en del frem og tilbake 

med spesialistene som skulle jobbe der slik at henviste pasienter dessverre ikke alltid får den 

tverrfaglige utredningen og behandlingen som dem er henvist for. Tanken er jo veldig god med 

forskning, desentralisert utdanning og at erfarne spesialister skal kunne bistå med sin erfaring. I 

enkelte land er det jo for eksempel sånn at spesialistutdanningen kan delvis foregå på store klinikker 

og sykehus som utfører en stor mengde av spesialistbehandling slik at ikke hele videreutdanningen 

må foregå på universitet. Og det hadde jo også vært en mulighet her til lands så at ikke alle 

spesialistkandidater blir værende igjen i universitetsbyen eller omegn der dem tar sin 

videreutdanning. Så med kompetansesentrene har man en fantastisk mulighet til å spre kompetanse 

i distriktene. 

I forrige Speilet hadde jeg en liten artikkel i anledning verdens antibiotikadag. I 2017 års siste utgave 

av Time-magazine var det en interessant artikkel om problematikken rundt antibiotikaresistens, «The 

war on superbugs». Ifølge denne artikkelen skal antibiotikaresistente bakterier i fremtiden 

bekjempes med bakteriofager, dvs virus som bekjemper bakterier. En ca 100 år gammel idee, men 

muligens en løsning på problematikken rundt antibiotikaresistens. 

Tidende nr 11, 2017 hadde veldig mye viktig innhold, blant annet om den nye personvernforskriften 

GDPR som trer i kraft fra og med mai 2018. Utifra artikkelen i Tidende truer veldig høye bøter ved 

avvik. NTF har allerede sendt ut mye informasjon og avtalemaler rundt dette. Når det er sagt så er 

det jo på tide med at personvern blir tatt på alvor, netthets, nettbaserte krenkelser og krenkelser på 

legelisten har gått alt for langt-helt uholdbart at enhver kan legge ut hva som helst anonymt, det er 

på tide at myndighetene reagerer før vi er kommit til et bøllesamfunn.   

Og så er det også interessant å tenke på at det delvis ikke er måte på hva folk frivillig legger ut om 

seg selv på sosiale medier… eller det nye fenomenet ‘Selfie’- aldri før har folk tatt så mange bilder av 

seg selv- det viser samtidig hvem folk er mest opptatt av… 

NTF vil nok holde oss oppdaterte, det er lett å drukne i informasjon når man er ute etter kunnskap. 

TANK-kurset innen datasikkerhet skal oppdateres i forbindelse av oppdatering av Norm for 

informasjonssikkerhet. 

Til slutt så vil jeg nevne at jeg har fått informasjon om at tannlegevaktordningen er under 

forhandling, dette i forbindelse med fylkessammenslåingen slik jeg har forstått det. Det presiseres at 

lokalforeningen ikke har mottatt et konkret forslag på en ny avtale. Siden vaktordningen fremdeles er 

avhengig av kollegial solidaritet så ønsker vii lokalforeningens styre gjerne tilbakemeldinger rundt 

dette. Så gjerne skriv til oindgul@online.no, stein.tessem@ntfk.no, hanna-

summerfield.myhre@ntfk.no eller nik.angelus@gmx.net hvis du ønsker å gi din tilbakemelding. 

 

God lesing 

Niklas Angelus, leder i Nord-Trøndelag TF 
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Om slag og munnhelse 

 

Hvert år rammes rundt 12 000 personer av hjerneslag i Norge. Slag er den tredje hyppigste 
dødsårsaken, og den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemming og langvarig 
institusjonsomsorg*. En tredjedel av de slagrammede opplever redusert munnhelse etter slaget – 
likevel får kun 5 prosent av de slagrammete informasjon om tannstell i rehabiliteringsperioden*, og 
munnhelse er så og si fraværende både i politiske pakkeforløp og i oppfølgingen etter slaget.  
 
I forbindelse med Munnhelsedagen 20. mars ønsker Den norske tannlegeforening (NTF) og 
Landsforeningen for slagrammede å løfte problemet slik at flere slagpasienter kan få den 
informasjonen og oppfølgingen de har krav på, og behov for.  
 
Slag kan gi store problemer for munnhelsen 

Slagrammede har økt risiko for å få problemer med den orale hygienen grunnet nedsatt funksjon, 
lammelser og medikamentbruk. Nedsatt funksjon som følge av slag gjøre det svært vanskelig å 
betjene tannbørsten og ivareta gode munnhygienerutiner uten hjelp. Over 60% får lammelser i 
ansikt, munn og/eller tunge som følge av slaget* Lammelser i munnhulen kan bidra til at den 
naturlige prosessen med å rense munnen etter måltidene forsinkes, og tennene utsettes derfor for 
matrester og syrepåvirkning over lengre tid. Mange slagrammede har i tillegg et høyt forbruk av 
medikamenter som kan gi munntørrhet. Over halvparten av slagpasienter opplever munntørrhet, 
noe som fører til dårligere rensing av munnhulen, og kan gjøre det vanskelig å spise, svelge, snakke 
og fungere sosialt.  
 
Sitat Camilla Steinum, president i Den norske tannlegeforening:  

«Slagrammede opplever ofte at nedsatt oral funksjon og medikamentbruk går hardt utover 

munnhelsen. Tannlegene må i mye større grad inkluderes i den tverrfaglige oppfølgingen i 

rehabiliteringsfasen, og munnhelse må med i faglige retningslinjer og politiske pakkeforløp. Det er 

også veldig viktig at pasienter og pårørende får god nok informasjon om hvordan man kan forebygge 

problemene.» 

Det er viktig at alle slagpasienter tar kontakt med tannlege på et tidlig stadium i rehabiliteringsfasen, 

og at tannhelsepersonell er med i den tverrfaglige oppfølgingen. Den orale helsen har stor 

innvirkning på livskvaliteten, på inntak av næring og på sosial funksjon. Et besøk hos tannlegen kan 

derfor forebygge mange problemer. God oral helse forebygger dessuten infeksjoner som potensielt 

kan bidra til nye slag. 

Sitat Roger Amundsen:  

«Det er veldig viktig at det nå settes fokus på tannhelse. Mange slagrammede får store problemer 

med tannkjøtt og munntørrhet en stund etter slaget. Meg selv inkludert. Men selv om det rammer en 

stor gruppe pasienter er dette noe som nesten aldri blir tatt opp på sykehuset, i rehabilitering eller 

hos fastlegene. Informasjonen er for dårlig, og konsekvensene er store. Det handler om mer enn bare 

munnen – det handler om livskvaliteten!» 

* Tall hentet fra Myhrer et al, Forskning nr 2, 2014 
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Kortversjon sitater:  
 
Camilla: 
Slagrammede opplever ofte at nedsatt oral funksjon og medikamentbruk går hardt utover 

munnhelsen. Tannlegene må i mye større grad inkluderes for å sikre god oppfølging, samt bidra med 

informasjon slik at man kan forebygge problemene. 

Roger:  

Det er veldig viktig at det nå settes fokus på tannhelse, for mange slagrammede får store problemer 

med tenner og munntørrhet etter slaget. Det handler om mer enn bare munnen – det handler om 

livskvaliteten! 

 

 

 

FAKTABOKSER: 

Gode råd ved munntørrhet: 

• Skyll munnen ofte med vann, evt sug på isbiter. 

• Tygg sukkerfri tyggegummi eller pastiller. 

• Spis mat som krever tyggemotstand og stimulerer spyttkjertlene. 

• Begrens inntaket av sukker- og syreholdig drikke. 

• Bruk høykonsentrerte fluorpreparater som beskytter mot karies. Snakk med tannlegen din 
om dette. 

• Gå regelmessig, helst to ganger i året, til tannlege eller tannpleier hvis du er plaget med 
munntørrhet. 

• Spør tannlegen din om preparater som kan fungere smørende og/eller spyttstimulerende 
(gel, spray, sugetabletter osv.) 

 

 

Generelle råd for god munnhelse:  

• Puss tennene to ganger daglig med myk tannbørste og fluortannkrem 

• Bruk tannstikker, tanntråd eller mellomromsbørste mellom tennene 

• Begrens sukkerinntaket gjennom mat og drikke 

• Spis regelmessige måltider og unngå småspising mellom måltidene 

• Begrens inntaket av sure drikker som brus, lettbrus, juice og lignende 

• Bruk vann uten smak som tørstedrikk 

• Besøk tannlegen regelmessig for å oppdage forandringer som krever behandling 
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Forum for tillitsvalgte 26.-27.04.2018 
Blankholmutvalget reverserte punkt 14 tidligere i år 

Mål: en helhetlig drøfting av prioritering i den kommunale helse-og omsorgstjenesten og 

tannhelsetjenesten 

Retningslinjer for NTFs arbeid med politisk påvirkning og høringer: viktig at NTF snakker med EN 

stemme 

 

GDPR: personvern blir styrket 

TANK-kurs i datasikkerhet vil bli revidert når Norm for informasjonssikkerhet er blitt revidert i 2019 

Datatilsynet har laget en veileder for GDPR 

NTF må ha personvernombud, et litet tannlegekontor trenger ikke personvernombud 

Det er flere lover som overstyrer Normen, så retten til å bli glemt blir overstyrt av journalforeskriften 

og helseregistreringsloven 

 

NTF har laget retningslinjer for bruk av alkohol i foreningsrelaterte sammenhenger 

 

Ved trakassering og/ eller utilbørlig opptreden skal lokalforeningsleder, generalsekretær eller 

president varsles 

 

Publikum forventer at en velorganisert yrkesgruppe som NTF har et sett av etiske retningslinjer, som 

en veileder i god yrkesetikk. Etiske regler viser at vi tar ansvar for pasientene og faget vårt. Vil 

medvirke til at pasientene opprettholder tilliten til tannlegestanden. Kollegialitet må aldri gå på 

bekostning av pasientene. Færre saker i Etisk råd nå fordi flere saker går til juridisk avdeling. 

Lokalforeningen er førsteinstansen når etiske regler er blitt brutt og skal forsøke å megle. Etisk råd 

har sanksjonsmuligheter.  

Profesjonsetiske utfordringer: der det ikke er sammenfall mellom tannlegens interesser og 

pasientens interesser. Tannlege kan utnytte kunnskapsovertak. Overbehandling. 

 

Tannhelse for alle/ Per Botolf Maurseth 

Bør det offentlige betale? Forsikring mot uforutsette utgifter, fordeling: tannlegeutgifter er en 

mindre byrde for de rike enn de fattige 

Motargumenter: det offentlige betaler ikke bilforsikring 

Privat helseforsikring er i vekst i Norge, tannhelseforsikring er introdusert 

Problem med forsikringsmarkeder: uheldig utvalg (de med god helse trekker seg, bare de med dårlig 

helse er igjen, premien øker for de gjenværende); uheldig adferd (vil forsikringstakere leve mindre 

forsiktig når de er forsikret?) 
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USA har verdens dyreste helseforsikring grunnet overbehandling både av økonomiske insentiver for 

legen og for å ikke risikere å bli anklaget for noe 

Norsk tannhelseforsikring: grunnet uheldig utvalg er det pre-Obama tilstander 

Siden det er progressiv skatt og de fattige ofte har dårligere tannhelse enn de rike så ville en offentlig 

finansiert støtte være omfordelende 

Offentlig støttet tannhelse vil stoppe tannturisme til utlandet, gi helhet i helsetilbudet, stoppe 

underbehandling av fattige og overbehandling av rike, styre geografiske forhold; offentlige penger vil 

virke styrende 

Offentlig støttet tannhelse: ingen problemer med uheldig utvalg, alle er inkludert; svært 

omfordelende, de rikeste betaler mest 

Motargumenter: never change a winning team, grenser for offentlig involvering, økte skatter, folk 

har ansvar for egen helse 

Kostnader: 12,3 mrd NOK 

Lov om offentlig tannrøkt ble vedtatt i 1949. På 1960- tallet mente helsedirektøren at utgifter til 

tannbehandling skulle være skattefrie 

Tannhelseproblemer er mere uforutsigbare enn behov for briller 

 

Etterspørsel av tannhelsetjenester v/ Jostein Grytten 

Det har vært markant forbedring av tannhelse til tross for at det ikke finnes offentlig støtteordning i 

løpet av de siste årtier 

Langt over halvparten av befolkningen har utgifter på mindre enn 2000,- NOK/ år 

De store utgiftene gjelder bare en liten del av befolkningen 

Tall fra SSB viser at folk oppsøker tannlege uansett inntekt 

Norge har tredjebeste tannlegedekning i Europa 

Universell ordning kan ike begrunnes fra verken risiko-eller fordelingshensyn 

Norge er et av landene som har minst inntektsforskjeller i verden 

Ca 3% av befolkningen i Norge oppgir at de aldri går til tannlege 

Det er ikke gitt at flere Helfo-penger vil føre til at mange flere kommer oppsøke tannlege 

Stor andel av de som har stort behov og ikke går til tannlege er de med tannlegeskrekk 

Helfo skaper ikke omfordeling; befolkningsgruppen som bruker Helfo mest er de høyt utdannede 

Dagens unge har bedre og bedre tannhelse, utgiftene vil minke 

Helfo bør behovsprøve utbetalingene utifra pasientens betalingsevne 

Kommentar fra plenum: partiprogrammene bærer preg av om at partiet er i posisjon eller opposisjon 
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Grenseoppganger Tannlege og tannteknikker 

Skal NTF pushe de norske tannteknikkerne i riktig retning? Har NTF et ansvar for å ta vare på norske 

tannteknikkere? 

Det offentlige refunderer etter stykkpris, dette er uheldig for norske teknikkere; burde NTF jobbe for 

at tannlege får refusjon og teknikker får refusjon hver for seg? 

Nytt er at tannteknikker-utdanning nå er en bachelorutdanning 

Problematisk: tannleger som freser kroner selv; digitale avtrykk og GDPR; pasient som får utført 

protesereparasjon uten involvering av tannlege 

Utfordring i ettertid: etterlevelse av GDPR i kommunikasjon med tannteknikker; bruk journalnr. og 

ikke pasientopplysninger; ifølge GDPR er det ikke lov med digitale avtrykk 

Garanti? 

Evtl bruk helsemail ved forsendelse av filer til tannteknikker 

Husk databehandleravtale med tannteknikker 

 

Regionale kompetansesenter 

Har kompetansesentrene utført bestillingen? 

TkMN skal flytte fra et areal på 700m2 til 1200m2; hvorfor? Mange opplever dessverre ustabilitet av 

spesialistbemanningen på flere kompetansesentre 

Tannhelsesekretærer 

Helsedirektoratet har fastslått at tannhelsesekretærer ikke får sette anestesi 

I utgangspunktet er arbeidsgiver ansvarlig for det hva de ansatte gjør, men ved overtramp så kan 

tannlegen kreve regress av arbeidstaker 

 

Tannpleiere 

NTF skal se på om det skal jobbes for en differensiering av periorefusjon hos tannpleier 

sammenlignet med tannlege eller periodontist 

For at tannpleier skal ta ut refusjon må det være en tannlege på klinikken 

 

 

Fra NTTF deltok Stein Tessem og Niklas Angelus 

Referent Niklas Angelus 

  

  

 


