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› Munnhulen er 
innfallsporten til hele 

kroppen 

 



Sukker + bakterier på tenner + tid = syre      hull/karies  



Ett-åringer 
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Overordnet mål for norsk tannhelsetjeneste 

› Den enkelte skal i størst mulig 
grad 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 

 

 



 



Alle tenner bor i en kommune! 

 

..og i alle 
kommuner 

bor det 
tenner… 



Forpliktende samarbeid 
 

› Helse- og omsorgstjenesten 
• Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
• Institusjoner 
• Hjemmesykepleie 
• Psykisk utviklingshemmede 
• Barneverntjenesten 
• Psykiatri 
• Rus 

› Kommuneledelse 

› Fengselshelsetjenesten 

› Flyktningetjeneste (herunder private aktører med avtale med NAV) 

› Asylmottak 

› Helseforetak 
• Sykehus 
• LMS 
• Psykiatri 
• Rus 

› Krisesentre 

 



Andre samarbeidspartnere 

› Fylkesmannen 

› Barnehager 

› Skoler, grunn-, videregående-, og høgskoler 

› SFO 

› Frisklivssentraler 

› Privatpraktiserende tannleger 

› Apotek 

› Vannverk 

› Diverse foreninger, som pensjonistforeninger, diabetes-, kreft- og 
lignende 

 

 





Fristelser! 



Helsedirektoratets nasjonale kostholdsanbefalinger – 
Tannhelsetjenesten bør gi tannhelsevennlige råd 

› Unngå mellommåltider med mat tilsatt sukker 

• fordi det øker kariesrisiko 

› Unngå hyppig inntak av sukkerholdig drikke 

• fordi det øker kariesrisiko 

› «Lørdagsgodt» og vann som tørstedrikk 

• er gode vaner 

› Unngå hyppig inntak av syreholdig mat og drikke 

• Som sitrusfrukter, juice, sukkerfri brus og sure godterier, fordi dette kan gi 
erosjoner (syreskader) 



Samarbeidspartner i ernæringsarbeidet 

› Hva kan tannhelsetjenesten bidra med? 

• Klare og entydige anbefalinger om kosthold 

• Snakke en til en om kosthold og drikkevaner på klinikken 

• Forsterke andres budskap 

• Bidra med kostholdsinformasjon sammen med f.eks. helsesøstre, sykepleiere, lærere, 
ernæringsfysiologer og andre 

• Fra et tannhelseperspektiv 

• Dokumentasjon på tannhelseutvikling hos barn og unge 

• Ulikhet i helse 

 



Tannhelsetall for Buskerud i 2016 
Alder + kariesfrie 0-4 hull 5-15 hull >15 hull 

3 år     94,8 %  98,5 % (2684) 1,5 % (40) 0 % (0) 

5 år    80,9 %   94,6 % (2211) 5,3 % (123) 0,1 % (3) 

12 år  62 %   97,4 % (2314) 2,6 % (62) 0 % (0) 

15 år  37,9 %  85,2 % (1875) 14,4 % (317) 0,3 % (7) 

18 år  23,9 %  70,6 % (1667) 27,9 % (658) 1,6 % (37) 

Norge 

Alder Andel kariesfrie 

5 år 80,2 % 

12 år 59,2 % 

18 år 23,6 % 



"Barnehagepakke" 

› Ide fra tannhelsetjenesten i Hedmark 

› Laminerte ark med bilde på en side og tekst på den andre siden 

› Tenkt til bruk i samlingsstund 

› Laget av ernæringsfysiolog Hilde Nysæther Frantzen og tannpleier Mai Britt Ulviksbakken 

› 16 "ark" 
• Om tenner 

• Første besøk på tannklinikk 

• Kosthold 

› Produksjon finansiert av utviklingsavdelingen i Bfk 

› Arkene kan brukes uavhengig av hverandre 

› Brukes i undervisning av flyktninger og asylsøkere 



"Barnehagepakke" 



Veiviser til god 
tannhelse 
 
Sunn mat til faste 
tider –  
godt for kropp og 
tenner 
 
Vann som 
tørstedrikk 
mellom måltidene – 
og om natten 
 
Tannpuss og fluor 
– morgen og kveld 



Erfaringer viser at ikke alle får til tannpuss på morgenen 

Illustrasjon: Actavis Norge AS 



 
 

 Høringsfrist 20.12.17 

Hva med tannpuss? 

› I forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver fremheves det at barnehagen skal bidra til at 
barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskap til 
blant annet hygiene 

› Barnehageloven § 2, slår fast at barnehagen skal ha en 
helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å 
utjevne helseforskjeller 

Vaske hender før frokost, … og pusse tenner etter 
frokost… 

 

Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen 



Det er dokumentert at tannpuss 2 ganger daglig er viktig for å 
opprettholde god oral helse 

› Hvordan kan tannhelsetjenesten 
bidra til godt kosthold og god 
tannhelse? 

• Dokumentere ev. ulikhet i helse 

• Opplæring og veiledning i å finne 
gode systemer for gjennomføring 

• Informere på foreldremøter, 
personalmøter og når tannhelse er 
tema i barnehagen, alene, eller 
sammen med f.eks. helsesøster 

• Barnehagebesøk på tannklinikken 



Nye nasjonale retningslinjer 

› For helsestasjons- og skolehelsetjenesten – vedtatt 

• Munnundersøkelse på 0 – 2 år, opplæring og veiledning av helsesøster/lege 

• 6 uker, 6 måneder, 1 år og 2 år 

• Tann- og munnundersøkelse – tema ved skolestart 

• Tannpuss og tannvennlig kosthold og drikkevaner 8. klasse 

• Tobakk 

 

› Tannhelsetjenester for barn og unge (TannBarn)  

• del 1 – det arbeides med høringssvar, vedtas 1. halvår 2018 

• del 2 – høring høst 2018 

 

› Samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjenesten etter innføring av nye 
retningslinjer, tema for neste års kommunemøter 

 

 



Ernæringsløft Buskerud har laget brosjyre 

TANNPUSS 

Alle bør pusse tennene med fluortannkrem 

morgen og kveld.  

For førsteklassinger er det fortsatt de voksne 

som må ta hoveddelen av tannpussen. 

Regelmessige måltider og vann som 

tørstedrikk er gode vaner som også gir god 

tannhelse. 

http://frisklivssentralen.no/ernaeringsloftverktoy/ 

Deles ut til alle førsteklasse-foreldre i 

Buskerud av helsesøster 

 

http://frisklivssentralen.no/ernaeringsloftverktoy/
http://frisklivssentralen.no/ernaeringsloftverktoy/


Mål og innhold for «Ballongdager» 

› Mål:  
• Felles strategi for mottakelse, undersøkelse og informasjon til målgruppen 

• Trygge barn og foresatte 

› Forberedelse: 
• Gjennomføres 2 – 4 ganger pr. år. Nærest mulig opp til  måneden de fyller 3 år 

• Info til barnehager i området en måned før ballongdagen 

• Kjøpe inn/bestille ballonger (med pinne), leker, tannkrem, diplom o.l. 

• «Barnevennlig» venterom med f.eks. barnemusikk 

• Innkalle 3-åringer, husk brosjyren «Første besøk på tannklinikken»» 

› Innhold: 
• Se innhold i «Første besøk på tannklinikken» 

• Spør om vaner for kosthold og tannpuss 

• Berømme gode vaner  

• Undersøk tenner hvis mulig, og informer 

• Ballong og premie! 

 

 



Tas opp på ballongdagen 
  

› Noen stikkord: 

• Trygghet 

• Samspill, obs. hvis noe «ikke stemmer» 

• Tannhelse 

• Tannpuss 

• Fluor 

• Mestring 

• Daglige rutiner 

• Kosthold 

• Spise- og drikkevaner 

• Godteri  

• Smokk-/fingerbruk 

• Ev. sykdom/diagnose + medisiner 



Norsk Tannvern 

› http://www.tannvern.no/ 

› Infobrosjyrer på ulike språk til gratis nedlasting, f.eks. Pass og puss fra første 
tann, finnes på 31 ulike språk 

› Norske brosjyrer koster… 

› Annet relevant materiell 

http://www.tannvern.no/
http://www.tannvern.no/


Spørsmål? 

 




