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Sammendrag 
 

I denne masteroppgaven har vi ønsket å belyse hva som er forventet ut ifra lovverket med 

hensyn til den orale helsen til pasienter som mottar hjemmetjenester, og som har rettigheter i 

Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT). Dette innebærer pasienter som mottar 

hjemmebaserte tjenester på grunnlag av vedtak etter helse og omsorgstjenesteloven paragraf 

3-2 pkt. 6. Denne pasientgruppen skal få tilbud om gratis nødvendig behandling på offentlig 

tannklinikk når hjemmetjenesten gis minst en gang i uken, og det er forventet at den vil vare 

utover 3 måneder. Hjelpen må ivareta et vesentlig pleiebehov for brukeren. Deretter har vi 

forsøkt å få innblikk i hva som gjøres for denne gruppens orale helse og om det eventuelt er et 

gap mellom det som forventes og det som gjøres i praksis.  

Ved litteratursøk, intervjuer med relevante fagpersoner og spørreundersøkelser har vi forsøkt 

å få svar på hvordan praksisen rundt denne pasientgruppen håndteres i dag, om dette står i 

forhold til hva som er forventet ut ifra lovverket, med bakgrunn i dette, diskutert mulige tiltak 

som kan iverksettes i framtiden for å ivareta pasientenes rettigheter og behov.  

Etter gjennomgang av litteratursøk og resultater fra spørreundersøkelser kan vi hevde at: 

- Antall personer over 80 år i Norge vil mer enn dobles de neste 10 årene.  

o De aller fleste av disse vil sannsynligvis ha mange egne tenner 

o Tannbehandling i denne gruppen i fremtiden kan bli mer omfattende og 

ressurskrevende for samfunnet. 

- Fokus på forebygging kan være essensielt for å ivareta tannhelsen til denne gruppen. 

- Tannhelsetjenesten bør derfor planlegge for fremtidige utfordringen og være en enda 

mer aktiv aktør i det forebyggende arbeidet fremover, både når det gjelder kartlegging 

av oral status på et tidlig tidspunkt og oppfølging.  

o Tannpleiere bør i større grad involveres i det forebyggende arbeidet. 

- Med bakgrunn i litteraturen og vår spørreundersøkelse kan det kan se ut som det er et 

stort sprik i hva som forventes og hva som gjøres hva gjelder oppfølging og 

ivaretagelse av munnhelse innenfor C2-gruppen. 

- Ut ifra spørreundersøkelser og intervjuer kan det virke som det per i dag ikke finnes 

faste rutiner for å registrere pasienter med implantatbasert protetikk i 

hjemmetjenesten. 
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Forord 
 

Vi vil starte med å takke alle som har hjulpet oss og bidratt til masteroppgaven vår. En 

spesielt stor takk rettes mot våre veiledere Kjetil Reppen og Lene Hystad Hove, som alltid har 

vært tilgjengelige og bidratt med både faglige og inspirerende innspill. Vi er også takknemlige 

for dyrbare innspill og god hjelp fra professor i periodonti ved UiO Hans Ragnar Preus. En 

stor takk rettes også til professor i samfunnsodontologi ved UiO Jostein Grytten for 

perspektiver rundt helseøkonomi. Vi vil også takke overtannpleier i Buskerud fylkeskommune 

Eva Rydgren Krona og ledende tannpleier Liv Brattås, for deres uvurderlige 

førstehåndkunnskap og behjelpelighet. Vi ønsker også å takke Lisbet Norman, tidligere 

statssekretær for helse og omsorgsminister Bent Høye, for innspill og synspunkter. 

Avslutningsvis vil vi takke alle som tok seg tid til å svare på spørreundersøkelsen vår.  
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1.Innledning masteroppgave 
 

I denne masteroppgaven har vi fokusert på personer som mottar hjemmepleie, og som har 

krav på å få tilbud om gratis tannbehandling gjennom Den offentlige tannhelsetjenesten, 

heretter kalt DOT. I årene som kommer vil denne gruppen vokse betraktelig (1). Vi har sett på 

rettigheter som denne gruppen har med hensyn til oppfølging av den orale helsen og 

tannbehandling og hva slags rutiner som finnes i dag.  

Masteroppgaven består hovedsakelig av tre deler. 

1. Først har vi ønsket å skissere et bilde av hvordan DOT er organisert og hvem 

pasientene er. Vi har i denne oppgaven ønsket å ha et fokus på C2-gruppen, altså 

eldre, uføre og langtidssyke med hjemmepleie og som har krav på gratis 

tannlegebehandling i DOT (2),  

2. Vi ønsket også å finne ut av om det er samsvar mellom hva som kan forventes i 

henhold til regelverk og hva som faktisk gjøres. Det ble derfor utarbeidet 

spørreundersøkelser.  

3. Avslutningsvis har vi diskutert og drøftet hvordan situasjonen er i dag og utfordringer 

i fremtiden tilknyttet denne pasientgruppen. Vi har også forsøkt å presentere mulige 

tiltak som kanskje kan bedre framtidsutsiktene for disse pasientene.  

Det er beskrevet at mange av disse pasientene har bevart en stor del av sine egne tenner og 

hatt økonomi til kostbare behandlinger (3), og flere i denne pasientgruppen har nå rett til 

vederlagsfri behandling i DOT. DOT skal gi regelmessig og oppsøkende tilbud til eldre som 

ikke lengre klarer å ta vare på sin egen tannhelse. Framover kan det bli et stort 

behandlingsbehov som skal dekkes av DOT. 

Vi har i oppgaven gått igjennom litteratur og gjort spørreundersøkelser som omhandler 

forebyggende tiltak for å sikre god oral helse i livets sårbare faser. Oral helse kan forfalle 

raskt når funksjonstap og sykdom inntreffer. Det er viktig å finne årsakene til dette 

omfattende forfallet og hvilke tiltak som kan initieres for å stoppe det. Et spørsmål som vi 

ikke finner svar på i litteraturen er om man vil kunne oppnå en samfunnsmessig økonomisk 

gevinst ved å for eksempel tilby jevnlig hjemmetannpleie til denne pasientgruppen kontra å 

behandle i ettertid. Eller hvilke tiltak kunne blitt innført for å få mer fokus på tannhelse i 

hjemmepleien? Hva gjøres i dag? Hvor godt fungerer disse rutinene? 
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Vi har også vært i kontakt med tidligere statssekretær for helseminister Bent Høye, Lisbeth 

Normann, som fra sin tid i denne jobben har god kjennskap til utfordringene som finnes 

relatert til denne pasientgruppen både politisk og samfunnsøkonomisk. Hun har gitt oss 

verdifulle innspill til vår masteroppgave. 

Vi syntes også at det ville være interessant å finne ut av hvilke behandlingsbehov det vil 

kunne bli mer av i framtiden. Behandlingstrendene har utviklet seg de siste årene og det er 

viktig å belyse hva slags forebyggende tiltak det vil kunne være viktig å prioritere fremover. 

Et eksempel på endringer innen odontologisk behandling er tiltagende bruk av 

tannimplantater. Tannimplantater er enkelt forklart en kunstig rot av metall som opereres inn i 

kjeven som erstatning for tidligere tenner som har gått tapt. Tannimplantatet kan deretter 

fungere som festeelement for enten kroner, broer eller proteser. Innsettingen av 

tannimplantater har vært tiltagende benyttet som behandling i de senere år, og pasientene som 

har slike tannerstatninger vil i årene fremover i større grad falle innunder DOT sitt 

ansvarsområde. Tannimplantater trenger i like stor grad, eller kanskje i større grad, en god 

hygienemessig oppfølging, og fravær av dette kan føre til rask utvikling av infeksjon i vevet 

rundt tannimplantatene. Dette kan føre til tap av kjeveben rundt implantatet, også kalt peri-

implantitt på fagspråket. Vi ønsket derfor i denne oppgaven å legge vekt på og få svar på 

hvordan disse pasientene fanges opp og følges opp av DOT. 

 

 

1.1 Bakgrunn 
 

Gruppen av eldre personer i Norge, vil i årene som kommer stadig blir større. Med økende 

alder er det vanlig at man svekkes både kroppslig og mentalt. I tillegg vil organfunksjoner 

svekkes og sykdom og funksjonsnedsettelse opptre hyppigere. På bakgrunn av dette vil mange 

av disse eldre ha behov for hjemmetjenesterI dag er det en grunnleggende tanke om at eldre 

skal bo hjemme så lenge som mulig og dette vil føre til en økning av personer som trenger 

hjelp av hjemmetjenesten. (1) og dermed også ha rett til å få tilbud om gratis behandling 

gjennom DOT på Offentilig tannklinikk.   
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1.2 Demografi 

I 2017 var ca. 790 000 personer i Norge 67 år og eldre, mens i 2040 vil denne gruppen ha økt 

til ca. 1,28 millioner. I 2017 var det 220 000 personer over 80 år, mens dette tallet vil øke til 

470 000 i 2040 (5). Fra 2007 til 2016 økte antall mottakere av kommunale helse- og 

omsorgstjenester med 16 prosent til vel 355 000 totalt. Flest mottakere finner vi blant de 

eldste (4). De aller fleste mottakere av helse- og omsorgstjenester, 7 av 10, bor i egen bolig. I 

aldersgruppen 67-79 år var det 12,6 prosent av befolkningen som brukte helse- og 

omsorgstjenester i 2016. I aldersgruppen 80-89 år er over halvparten brukere av slike 

tjenester, mens det blant de i aldergruppen 90 år og eldre er over 90 prosent som mottar en 

eller flere slike tjenester (4). 

 

Figur 2: Gerd 84 
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1.3 Hvem er pasientene? 

Statistisk sentralbyrå publiserer årlig statistikk som viser om intensjonene i Lov om 

tannhelsetjenesten er oppfylt (Statistikkbanken). Tall fra SSB viser at det i 2015 var 144837 

pasienter som fikk hjemmepleie i Norge. I tillegg var det 42329 personer som bodde på 

institusjon (sykehjem) (7). Disse gruppene inngår i den offentlige tannhelsetjeneste gruppe C. 

Videre kan vi se at det i gruppen «eldre, langtidssyke og uføre i hjemmepleie» var i underkant 

av 25% som ble undersøkt/behandlet. Tallene varierer fra Oslo som hadde 

undersøkt/behandlet ca. 12% av disse pasientene, til Buskerud der de hadde 

undersøkt/behandlet 36% (7). Tall fra Buskerud (mai 2018) viser at 85% av pasientene på 

sykehjem har egne tenner, og 48% av alle sykehjemspasienter har over 20 egne tenner 

(vedlegg 3). 

Statistisk sentralbyrå, tall fra 2015: 

 

Tannhelseloven § 1-3 sier at” Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende 

tiltak for hele befolkningen.” Dette innebære at alle innbyggere har en” rimelig tilgang”, men 

ikke definert hva som ligger i dette begrepet. Fylket skal sikre en tilgjengelig 

tannhelsetjeneste, samt sikre behandling til de grupper tannhelsetjenesteloven spesielt angir 

som fylkets ansvarsområde, jf.pkt.5. Disse gruppene listes i loven opp i en prioritert 

rekkefølge. ”Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon eller hjemmesykepleie” er 

rangert som prioriteringsgruppe C. Tannhelsetjenesten skal drive forebyggende tiltak, jf pkt. 

4. (6) Rett til behandling hos den Offentlige Tannhelsetjenesten for personer med 
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hjemmepleie ble innført slik at pasienter som ellers ville bodd i institusjon ikke mistet sin rett 

til behandling da målet i eldreomsorgen er å sikre at så mange som mulig skal bli boende 

hjemme så lenge som mulig.  Lov om tannhelsetjenesten fastsetter at den offentlige 

tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til grupper av eldre, 

langtidssyke og uføre i institusjon og helsetjenester i hjemmet. 1 av 3 er vurdert av lege, og 1 

av 10 er vurdert av tannhelsepersonell siste årene (2009-2016) (4). 

Samtidig som denne pasientgruppen får tilbud om gratis tannbehandling av DOT gjennom lov 

om tannhelsetjenesten, så mister de samtidig sine rettigheter til å få støtte til behandling for 

særlige sykdommer og skader gjennom lov om folketrygd (8). Dette medfører at pasientene 

må velge å bytte tannlege til DOT for å få gratis tannbehandling. Dersom pasientene ønsker å 

bli værende hos sin private tannlege betyr dette i praksis at de ikke lenger får støtte via loven 

om folketrygd, og dette kan medføre enda dyrere behandling enn tidligere. 

Formålet med denne masteroppgaven var å få et innblikk i hvilke rutiner og metoder som 

finnes rundt munnstell i hjemmetjenesten, samt å se på hva slags utfordringer og 

forbedringspotensialer som finnes i dag og i årene fremover. Dette ønsket vi å undersøke 

nærmere ved hjelp av spørreskjemaer som består av et utvalg av spørsmål til enhetsledere, 

hjemmepleiere og tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten. Vi ønsket også å ha et spesielt 

fokus på oppfølging av implantater og hvem som har ansvaret for dette. Da det blir stadig 

flere eldre, samt at gruppen med krav på hjemme-helsetjenester kommer til å øke mye i årene 

fremover, ønsket vi også å høre hva tidligere statssekretær Lisbet Norman tenker angående 

disse utfordringene og eventuelt hvilke planer som finnes for å møte disse. 
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1.4 Organisering av DOT 
 

I kompendiet «Helsejus for tannleger» av Olav Molven, står følgende beskrivelse av 

organiseringen av DOT: “Fylkeskommunen har ansvaret for at enkelte grupper av befolkningen 

mottar tannbehandling hos Den offentlige tannhelsetjenesten. Dette er den eneste helsetjenesten 

lagt til fylkesnivå i Norge. “Fylkeskommunen skal planlegge, organisere og legge til rette for 

at fylkeskommunen, tannhelsetjenesten og helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt i eller i med 

medhold av lov eller forskrift” (11).  

Fylkeskommunen har ansvar for å sikre en rimelig tilgang til tannhelsetjenester, samt holde et 

overblikk over folkehelsen i fylket. I kravet til å sikre “rimelig tilgang til tannhelsetjenester” 

ligger en plikt til å kunne tilby fylkets beboere nødvendig tannhelsehjelp. Det foreligger her 

ingen klar detaljerte retningslinjer av hvilke krav som stilles til fylket. Man ser derfor en ulik 

praksis mellom de ulike fylkene, noe som tidvis har blitt kritisert. 

Den offentlige tannhelsetjenesten i fylket ledes som hovedregel av en fylkestannlege. Enkelte 

fylker bruker titler som direktør eller fylkestannhelsesjef hvor øverste leder ikke er tannlege. 

Hvilke faktiske oppgaver fylket har ansvar for innen tannhelse følger av lovkrav. 

Fylkestannlegen plikter å iverksette de mål og tiltak fylket vedtar, innenfor de økonomiske 

rammene som blir gitt. Hvilke økonomiske ressurser som tilegnes området er derimot opp til 

hvert enkelt fylke å avgjøre. 

Det er nå fritt opp til de ulike fylkeskommunene hvordan de ønsker å organisere DOT og 

hvorvidt de kjøper inn enkelte tjenester av private tilbydere eller gjennomfører all 

tannbehandling på egne klinikker.  

I Stortingsmeldingen 26 (2014-2015), Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet, 

foreslås Den offentlige tannhelsetjenesten overført fra fylkeskommunen til nye, store 

fylkeskommuner i forbindelse med kommunereformen. Forslaget til endring har medført 

debatt, og tannlegeforeningen har i media stilt seg spørrende til hvor godt en eventuell 

overføring er utredet før den blir gjennomført. En overføring av Den offentlige 

tannhelsetjenesten er fortsatt ikke konkretisert” (12). 

Lov om tannhelsetjenesten regulerer befolkningens rett til tannhelsetjenester fra det offentlige. 

«Å fremme tannhelsen i befolkningen og ved tannhelsetjeneste sørge for nødvendig 

forebygging og behandling (§1-2). Det er en svært begrenset gruppe som får tilbud om gratis 
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offentlige tannhelsetjenester. Loven forutsetter at det finnes en privat tannhelsetjeneste som et 

tilbud til friske voksne. Den offentlige tannhelsetjenesten finansieres hovedsakelig gjennom 

skatt, mens den private hovedsakelig finansieres av pasientene selv.  

I Norge er det fylkeskommunene som skal sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelige for 

alle som bor eller oppholder seg i fylket (9). Selv om rammene er tydelig definerte i loven, så 

vil det være naturlig at kommunene løser dette ulikt ut ifra blant annet ressurser og antall 

innbyggere. Det er en grunnleggende ide at loven om tannhelsetjenesten er bygget på 

likhetsprinsippet, at tilbudet skal være rettferdig fordelt i befolkningen. Dette vil si at alle skal 

ha de samme mulighetene til å benytte tannhelsetjenester uavhengig av hvor de bor og 

betalingsevne (10). I tannhelsetjenesteloven står det at DOT skal gi et regelmessig og 

oppsøkende tilbud til visse prioriterte grupper: 

a. Barn og ungdom opp til og med 18 år 

b. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon 

c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon eller hjemmepleie 

d. Ungdom 19-20 år 

e. Andre grupper 

Gruppe A-C har krav til gratis behandling med unntak av kjeveortopedi hvor det er noen 

egenandeler. Gruppe D betaler 25% om de behandles i DOT (11). 

Vi har gjennom intervjuer sett på forskjeller og ulikheter i tannhelsetjenesten, og vi har 

innhentet informasjon fra to fylkeskommuner i Norge, Oslo og Buskerud fylkeskommune. 

Selv om alle fylkeskommuner i Norge skal forholde seg til samme lovverk, så praktiseres ting 

forskjellig i ulike deler av landet. Grunnen til valgte disse to fylkeskommunene er at Oslo er 

den mest folkerike med de utfordringer dette medfører og Buskerud som er nabofylke og har 

vesentlig mindre innbyggere.  
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1.4.1 Buskerud fylkeskommune 
I Buskerud fylkeskommune gjennomfører de hvert tredje år en grundig kartlegging av oral 

status til alle sykehjemspasientene i Buskerud. Siste undersøkelse ble gjort mellom februar og 

mai i 2018, og 1402 av 1608 pasienter er undersøkt. (Vedlegg 3) Undersøkelsen som blir 

utført inneholder «Belegg-Slimhinne Indeks» (BSI), munntørrhetstest (speiltest), samt en 

oversikt over hvor mange som har egne tenner og hvor mange, egne tenner + protese, bare 

protese og tannløse. Basert på kartleggingen har 48% av sykehjemsbeboerne over 20 egne 

tenner, mens 85% har egne tenner + protese. I de alle fleste tilfeller vil disse pasientene ha 

mottatt hjemmetjenester før de kommer på sykehjem, og det er da ikke urimelig å anslå at 

antall egne tenner er enda høyere i denne gruppen. Per i dag har de i Buskerud en ordning der 

hjemmepleierne som drar på hjemmebesøk får opplæring jevnlig av overtannpleier i 

fylkeskommunen, og det er tydelig definerte rutiner på når og hvordan dette gjennomføres.  

Basert på disse opplysningene er det tydelig at stadig flere eldre nå og i fremtiden vil ha egne 

tenner langt inn i alderdommen.  

I Buskerud fylkeskommune har de i dag et stort fokus på å få til et godt samarbeid mellom 

tannhelsetjenesten og den kommunale hjemmetjenesten, der ledende tannpleier og 

overtannpleier i Buskerud er pådrivere for dette. To ganger i året arrangerer ledende 

tannpleier et samarbeidsmøte mellom hjemmetjenesten og BFK Tannhelse. Intensjonen med 

disse møtene er økt fokus og kompetanse på tannhelse. (Vedlegg 4) Her kom det fram at 

hjemmepleierne mener at tannhelsetjenestens tilbud ikke blir godt nok benyttet, og mener at 

pleiepersonell ikke er flinke nok til å gi tilbudet når de er på hjemmebesøk hos brukeren. De 

har så kommet fram til ulike tiltak for å nå målet, blant annet at overtannpleier skal stå på 

«stand», og slik være tilgjengelig for pleiepersonell og eventuelt beboere. Her vil det bli 

mulighet til å stille spørsmål og instrueres i munnstell. Tannpleier vil også ha 

tannhelseundervisning to ganger i året for pleierne.  

De ønsker også i Buskerud å innføre et prøveprosjekt der tannpleiere skal undersøke og 

kartlegge hver enkelt pasient med en gang de faller innunder pasientgruppe C2, og dermed har 

krav på dekket tannbehandling. Årsaken til dette er at de ser et stort behov for å få pasientene 

så raskt som mulig inn i et fungerende system slik at de ikke faller utenfor og den orale helsen 

forfaller. I dag er det stor grad av variasjon på når disse pasientene blir informert om deres 

rettigheter, og man ser en økt tendens at pårørende i det siste har forespurt dette. I framtiden 

ønsker de mer aktive tannpleiere på hjemmebesøk, da det er utfordrende å gi tilstrekkelig 
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opplæring til ansatte i hjemmetjenesten, særlig da det i fremtiden vil bli enda flere pasienter 

med enda flere tenner, implantater og kompliserte kasus som krever høy kompetanse. 

 

 

Figur 3: Kart over Buskerud fylkeskommune 

 

1.4.2 Oslo Fylkeskommune 
Hjemmetjenesten i Oslo er inndelt i 15 bydeler som hvor er ansvarlig for sitt område.  Hver 

bydel har en enhetsleder som igjen er ansvarlig for organiseringen av hjemmetjenesten i den 

gitte bydelen. En bydel i Oslo ble valgt og der ble det opprettet kontakt med et offentlig 

tannlegekontor, enhetsledere og hjemmepleiere. Denne bydelen pekte seg ut da dette er en av 

de største bydelene i Oslo og da denne bydelen har skåret høyt på nylige undersøkelser som 

omhandler pasienttilfredshet.  

Vi fikk et kort møte med enhetsleder i den aktuelle bydelen, der vi fikk et innblikk i rutiner 

rundt munnstell, kartlegging av orale forhold, transport og hva som forventes av 

hjemmepleiere når de er på hjemmebesøk. I denne bydelen får pasientene etter 3 måneder 

med hjemmetjenester et infoskriv om sine rettigheter, også i forhold til tannbehandling. Dette 

blir journalført. Det er derimot ingen faste rutiner hva gjelder kartlegging av den enkelte 

pasients orale helse eller journalføring av dette. Det er ingen tiltaksplan som inkluderer 

vedlikehold av implantater. Det er heller ingen klare retningslinjer på hva som skal gjøres av 
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oralt stell, men det er heller en skjønnsmessig vurdering av hver enkelt pasient. Opplæringen 

strekker seg ikke utover det som eventuelt inngår i utdannelsen til den enkelte pleier. Det er 

per i dag, etter det vi har fått opplyst, intet overordna tilbud til pleiere i denne bydelen til 

samarbeidsmøter og opplæring med tannhelsepersonell.  

 

Figur 4: Kart over Oslo fylkeskommune 
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1.5 Tannimplantater, peri-implantitt og 
vedlikehold 

 

Tannimplantater er blitt et mye brukt alternativ for pasienter som opplever tanntap og ønsker 

fastsittende erstatninger. Dagens gode tannhelse, pasientøkonomi og støtteordninger i Norge 

gjør det mulig for stadig flere å velge implantater som erstatning for tapte tenner. Ved bruk av 

en kunstig rot av metall som festes i benet, kan man oppnå feste for protetiske konstruksjoner 

på samme måte som man ville benyttet feste på egne tenner. Dette gjelder single kroner, faste 

broer eller avtakbare proteser (20). Det første moderne dentale implantatet ble satt av 

Brånemark i 1965 (23), og siden dette har implantater blitt en stadig mer brukt løsning. Det er 

først de siste årene det har blitt et større fokus på at implantater også bærer med seg noen 

store utfordringer. Stadig flere av pasientene som inngår i C2-gruppen har implantatforankret 

protetikk, og med nedsatt evne til egenomsorg ser man nå en økt forekomst av infeksjoner i 

benvevet rundt implantatene. Tannimplantater blir festet direkte i kjevebenet og har i 

motsetning til en tann ikke de naturlige forsvarsmekanismer i vevet rundt tannen. For 

personer med nedsatt helse og immunforsvar kan implantatassosierte infeksjoner på samme 

måte som naturlige tenner føre til alvorlige systemiske komplikasjoner (24). 

Voksne, friske pasienter som ikke er i gruppe C2 har også i enkelte tilfeller krav på støtte til 

tannbehandling, og dersom tenner går tapt vil også i enkelte tilfeller innsetting av 

tannimplantater støttes. Folketrygden avgjør om man har krav på støtte og i hvilken grad 

behandlingen blir støttet. Om man ønsker behandling i et annet land innenfor EU/EØS kan 

man også søke om støtte til dette. 10 av de 15 innslagspunktene til HELFO kan i 

utgangspunktet gi støtte til tannimplantater, og de vanligste årsakene til HELFO-støtte er (21): 

3 Sjelden medisinsk tilstand som medfører tanntap (Tilstand 1) 

4 Svulst i hode-/hals regionen (Tilstand 3) 

5 Sykdommer som krever infeksjonsforebyggende behandling (Tilstand 4) 

6 Tap av tenner som følge av periodontitt (Tilstand 6) 

7 Tannutviklingsforstyrrelser – agenesier (Tilstand 7) 

8 Munntørrhet i kombinasjon med høy kariesaktivitet (Tilstand 10) 

9 Godkjent yrkesskade (Tilstand 12) 

10 Tannskader ved ulykke som ikke er yrkesskade (Tilstand 13) 



17 
 

 

11 Tap av tenner grunnet sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller varig 

nedsatt funksjonsevne (Tilstand 14) 

12 Proteser der det er vanskelig å oppnå retensjon (Tilstand 15) 

 

 

I årene som kommer vil vi stadig se flere eldre med implantater. Det finnes i dag et begrenset 

antall studier som beskriver utfordringene dette vil medføre når disse pasientene ikke lengre 

klarer å vedlikeholde sine egne tannimplantater tilstrekkelig. Det vil i tiden fremover være 

viktig med økt kompetanse rundt implantater og vedlikehold av disse blant ansatte i hjemme 

helsetjenesten. Hjemmepleierne har muligheter til å både assistere hjemmeboende med oral 

hygiene og ved behov henvise pasienter til offentlig dekket tannlegebehandling på et tidlig 

stadium.  

Peri-implantitt kan utvikle seg på kort tid og føre til store problemer med tannsettet. Dette kan 

føre til alvorlige konsekvenser for pasienten og store kostnader for det offentlige. 

Forebyggende tiltak vil utvilsomt være kostnadseffektivt og til pasientens beste (14) 

 

 

Figur 5: Tannimplantat med peri-implantitt 
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Vi skiller mellom peri-implantitt og peri-implantat muscositt hvor peri-implantitt er forekomst 

av inflammasjon i mucosa og tap av alveolært ben rundt et implantat, mens peri-implantat 

muscositt er inflammasjon i mucosa uten tap av ben rundt implantatet (16).  

 

Prevalensen av peri-implantitt over en 5-10 årsperiode etter implantatplassering er blitt 

rapportert å være 10% av alle implantater og 20% av pasientene (15). Orale implantater som 

har blitt evaluert etter 10 års bruk har ikke en lengre varighet sammenlignet med selv 

komprimerte, men vellykket behandlete og vedlikeholdte tenner (13).  

En studie fra 2013 sammenlignet kostnadene av å vedlikeholde implantater og egne tenner 

hos pasienter som har tidligere fått behandling for periodontal sykdom og grunnet den høye 

prevalensen av peri-implantitt, vil kostnaden av å vedlikeholde implantater være mye høyere 

enn kostnaden ved å vedlikeholde tenner – ca fem ganger høyere kostnad for implantater enn 

for tenner (14). 

Flere studier peker på tre viktige faktorer som gjør pasienter mer utsatt for å få peri-implantitt; 

periodonitt, oral hygiene og røyking. Periodontitt mottakelige pasienter har en høyere risiko 

for å utvikle eller få peri-implantitt (17). 

Inadekvat plakkontroll er assosiert med peri-implantitt (18) og røykere har høyere risiko for å 

utvikle peri-implantitt enn ikke røykere (19). 

Mange drar også ut av landet for å få tannimplantater, da støtten fra HELFO også gjelder 

EU/EØS mens tannlegehonoraret ofte er vesentlig lavere enn i Norge. I Norge benyttes i all 

hovedsak 3 ulike implantatsystemer (Astra Tech, Strauman, Nobel Biocare), mens det globalt 

finnes rundt 5000 ulike implantatsystemer med ulik utforming og ulike komponenter. Det er 

dermed ikke sikkert at det benyttes en tannimplantattype som er anerkjent og veldokumentert. 

Dette medfører at man ofte må tilbake til tannlegen i utlandet som har satt inn tannimplantatet 

om det skulle oppstå komplikasjoner, da det ikke er gitt at andre tannleger er kjent med eller 

har tilgjengelig utsyr for reparasjon. De ulike tannimplantatsystemene har forskjellige 

overflater som av og til må modifiseres for å få tilstrekkelig renhold, ved å for eksempel slipe 

en ruglete overflate for å hindre retensjon av plakk. Om en annen tannlege enn den som satte 

inn tannimplantatet utfører dette, vil det igjen kunne skape en strid om hvem som er ansvarlig 

for at tannimplantatet ikke ble suksessfullt. Det er derfor hovedsakelig tannlegen som setter 

inn tannimplantatet som bør være ansvarlig for vedlikehold og oppfølging. I utlandet er man 
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heller ikke forsikret av Norsk pasientskadeerstatning (22). Mange pasienter er ikke klar over 

dette.  

 

Figur 6: Tannimplantater utført i utlandet som fraviker fra norsk standard 

 

For en person som går fra å være frisk til å bli syk, svekket og ha redusert evne til 

egenomsorg og komme inn i DOTs C2-prioriterte gruppe, vil oppfølging og vedlikehold av 

tannimplantater være kritisk. Det kan da raskt utvikle seg peri-mucositt (betennelse uten 

bentap rundt tannimplantatet) og peri-implantitt ved utilstrekkelig oralt renhold. En svekkelse 

i generell helse vil også kunne føre til nedsatt oral egenomsorg. Det vil i dette tidsrommet 

være meget viktig med tett oppfølging hos tannlege for rutinemessige vedlikeholdskontroller 

av tannimplantatene. Dersom tannlegen befinner seg i utlandet vil dette kunne være 

problematisk, spesielt da den generelle helsen i dette tidsrommet også blir dårligere. Dette kan 

føre til en ond sirkel der den som trenger tettest oppfølging har vanskeligst for å få den, og en 

dårlig oral helse med sviktende tannimplantatfestet protetikk og nedsatt tyggefunksjon, 

infeksjoner eventuelt med smerter, vil igjen kunne redusere den generelle helsen ytterligere.  
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2. Fokus på munnhelse i hjemmetjenesten 
Fru Hansen på 78 år sitter i leiligheten sin på Majorstuen. Hun har hele livet klart seg selv 

og gått jevnlig til sin faste tannlege. Hun har tidligere stort sett vært frisk, men de to siste 

årene har hun fått gradvis nedsatt fysisk og kognitiv funksjon. Det var sønnen hennes som 

først foreslo at hun kanskje kunne hatt behov for litt hjelp. Hun ønsket i utgangspunktet ikke 

dette, men da sønnen gjorde det klart for henne at hun ikke lenger klarte å gjøre rede for om 

hun hadde tatt medisiner eller spist ble de enige om å søke om å få tildelt pleie og 

omsorgstjenester hjemme. Det har vært veldig viktig for henne å ta vare på tennene sine, og 

sammen med sin private tannlege gjennom 40 år har hun hatt gode rutiner for dette. Hun har 

nå fått beskjed om at hun har krav på offentlig støttet tannbehandling, men at hun også da må 

bytte tannlege.  

Fru Hansen er nå 80 år. Hun har akkurat fått utdelt to partielle proteser som skal erstatte den 

implantatforankrede broen i underkjeven som måtte fjernes grunnet peri-implantitt, samt flere 

tenner som måtte trekkes på grunn av karies. Hun har i tillegg et sår som ikke vil gro, som 

tannlegen forteller at dette mest sannsynlig skyldes at hun tidligere har fått medisiner av 

legen mot benskjørhet. Hun har gått ned 10 kg det siste året, mye fordi hun ikke orker å tygge 

da dette er slitsomt og smertefullt. Hun føler også at protesene hun har fått sitter dårlig og er 

vanskelige å spise med. Maten smaker heller ikke det samme. Hun savner sine egne tenner. 

Hun fortviler over at den orale helsen har forfalt så raskt, og at hun ikke klarer å ta vare på 

sine egne tenner som før. Hun blir fort svimmel og ustø, og sliter derfor med å rengjøre 

tennene tilstrekkelig. Hun har derfor sammen med sønnen bedt om å få spesielt hjelp til dette, 

men da hun opplever at det er ny pleier for hvert besøk og ingen tilstrekkelige rutiner på 

munnstell så er det sjeldent hun  får den hjelpen hun trenger. 

Historien om fru Hansen er ikke unik og  gjelder for mange med behov for pleie og 

omsorgstjenester i hjemmet, og vi ønsker å undersøke mer rundt hvordan rutinene faktisk 

gjennomføres i praksis i apparatet rundt disse pasientene.  
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2.1 Spørreundersøkelser blant enhetsledere, 

hjemmepleiere og tannleger ansatt i DOT 
 

2.1.1 Materiale og metode 
 

Gjennom ulike spørreskjemaer til enhetsledere, hjemmepleiere (helsepersonell i hjemmet) og 

tannleger i DOT, ønsket vi å danne et bilde av et eventuelt gap mellom hva som er forventet 

og hva som faktisk gjøres for den orale helsen til pasienten som mottar hjemmetjenester. Vi 

ville også se på kompetansenivået, og belyse hvor mye fokus oral helse får. I tillegg ønsket vi 

å danne oss et bilde av de vanligste utfordringene for denne type pasienter for tannlegene som 

behandler disse.  

Spørreundersøkelsen var på papir, anonym, og kan ikke spores tilbake til den enkelte. En 

tredjepart delte ut og samlet inn spørreskjemaene, og svarene ble samlet og ble benyttet som 

en helhet. Ved hjelp av NSD skjemaet «Hvilke personopplysninger skal behandles» ble det 

vurdert at ingen personopplysninger skulle behandles i prosjektet og at det ikke derfor ikke 

skulle meldes. I tillegg er det i spørreskjemaet ikke spørsmål om helseopplysninger.   

Gjennom disse spørsmålskjemaene ønsket vi å danne et bilde av hvordan disse utfordringene 

håndteres i henholdsvis Buskerud og Oslo, og å sammenligne disse.  

Vi valgte i denne oppgaven å sammenligne hvordan henholdsvis Buskerud og Oslo håndterer 

pasienter under C2-gruppen, og som dermed har krav på dekket tannbehandling. Vi valgte å 

sammenligne disse fylkeskommunene da de har ulike utfordringer med tanke på 

innbyggertall, logistikk og ressurser, da Buskerud fylkeskommune de siste årene har hatt et 

ekstra stort fokus på denne pasientgruppen. I Buskerud fikk vi hjelp av en tredjepart til å dele 

ut spørreskjemaer til henholdsvis enhetsleder, tannleger i en offentlig tannklinikk og 

hjemmepleiere som drar på hjemmebesøk til pasienter i C2 gruppen, alle i samme kommune. I 

Oslo fikk vi gjennom en tredjepart delt ut spørreskjemaer til enhetsledere, tannleger i en 

offentlig tannklinikk og hjemmepleiere, alle innenfor samme bydel. 

Vi delte ut følgende antall spørreskjemaer: 
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Ett per enhetsleder, fire til sammen 

Ti per offentlige tannklinikk, altså 20 til sammen 

Ti til hjemmepleiere i Oslo og 15 til hjemmepleiere i Buskerud, altså 25 til sammen 

 

 

 

 

2.1.2 Resultater og diskusjonspunkter fra 

spørreundersøkelsen 
 

Ved innhenting av spørreskjemaer kan vi telle opp antall besvarte skjemaer: 

Buskerud: Totalt 24 spørreskjemaer fra henholdsvis enhetsledere, hjemmepleiere og 

tannleger i DOT. 

Bydel i Oslo: Totalt 14 spørreskjemaer fra henholdsvis enhetsledere, hjemmepleiere og 

tannleger i DOT. 

Da dette antallet ikke er stort nok til å si noe på generelt grunnlag, er målet med denne 

spørreundersøkelsen å få et bilde av tendensen i hva som forventes, hva som blir gjort og 

hvilke tiltak som kan gjøres nå og i framtiden hva gjelder oral helse innenfor C2 gruppen.  

Enhetsledere 

Vi sendte ut spørreskjemaer til 4 enhetsledere med ansvar for hvert sitt distrikt i henholdsvis 

Oslo og Buskerud, og vi fikk svar fra samtlige. Dette er et for lite antall for å se på forskjeller 

mellom fylkene og svarene er derfor beskrevet samlet. 

3 av 4 mente at hjemmepleierne ikke har faste prosedyrer for munnhygienerutiner i 

hjemmetjenesten, men samtidig svarte samtlige at pleierne får opplæring i munnstell og 

munnhygiene. I tabellen under (tabell 1) er det skissert hva denne opplæringen består av. Det 

var her mulig å krysse av om opplærlingen bestod av flere av svaralternativene. Det kom i 

spørreundersøkelsen fram at denne opplæringen er gjort av enten tannhelsepersonell eller 

sykepleier. 
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Spørsmål 4: Hva er inkludert i denne opplæringen? (tabell 1)  

Tannpuss/ 

børsteteknikk 

Bruk av 

fluortannkrem 

Bruk av fluormunnskyll Bruk av tanntråd og/eller 

tannmellomroms- børster 

1 (25%) 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 

 

På spørsmål om hvor ofte pleiere skal undersøke munnhulen til pasienten, svarte 

enhetslederne ulikt. Noen svarte at det ikke er faste rutiner på dette, mens andre svarte at 

undersøkelse av munnhulen skjer dersom pasienten spør om det. En mente at det ikke er faste 

rutiner på dette, mens en annen skrev at dette skjer dersom pasienten spør om det. En person 

skrev at dette skjer ukentlig, mens den siste svarte at dette gjøres daglig. Samtidig mente 75% 

at pasientene daglig skal få hjelp til munnstell dersom det er behov for det. På spørsmål om 

hvordan hver enkelt pasient sitt behov for munnstell kartlegges, svarte samtlige enhetsledere 

at dette foregår etter en skjønnsmessig vurdering, og 50% opplyser at det ikke finnes noen 

faste rutiner for journalføring av munnstell. En av de spurte opplyste at munnstell journalføres 

etter hvert besøk, mens den siste mente at munnstell skal journalføres om det oppstår noe 

akutt. 

Halvparten av enhetslederne opplyste at det ikke finnes rutiner for å fange opp pasienter som 

plages av munntørrhet, og disse skrev i tillegg at det ikke finnes ekstra tiltak for disse 

pasientene. Den resterende halvparten skrev at det er rutiner for å fange opp pasienter som 

plages av munntørrhet, og at disse også blir tilbudt ekstra tiltak som gel, fluor eller pastiller.  

Ved spørsmål om det finnes rutiner for å fange opp pasienter med implantater i munnen, 

svarte 75% at det ikke finne slike rutiner. En enhetsleder opplyste at det finnes rutiner for 

dette. 

Samtlige enhetsledere mente at det er fordelt mellom pasient, pårørende og hjemmepleier om 

hvem som har ansvaret for at pasienten får undersøkelse og eventuell behandling hos tannlege 

eller tannpleier. Alle opplyste også at pasientene blir informert om hva slags krav de har på 

tannhelsetjenester. 

50 % av de spurte enhetslederne opplevde at hjemmepleierne ikke har nok tid til å prioritere 

tilstrekkelig undersøkelse av munnhulen, og en av disse kommenterte at det trolig er mer et 

spørsmål om holdninger. Halvparten mente også at det ikke finnes et infoskriv skrevet av 
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tannhelsepersonell som beskriver enkle metoder for å hjelpe hjemmeværende pasienter med 

munnstell som er tilgjengelig for hjemmepleiere.  

På spørsmål om hvilke tiltak den enkelte enhetsleder mener kunne blitt innført for å forbedre 

den generelle orale helsen hos pasientene, nevnes følgende: 

Ved oppstartsamtale: Kartlegge munnhelse mer detaljert for å fange opp eventuelle 

utfordringer 

Jevnlig undervisning av tannpleier 

Fokusmåned om oral helse 

Gratis tannkost hver 3/6 måned + tannkrem 

Bedre holdninger 

 

Hjemmepleiere 
 

Av de spurte var hjemmepleierne i Oslo enten sykepleiere, hjelpearbeidere eller ufaglærte. I 

Buskerud var hjemmepleierne sykepleiere, hjelpepleiere eller ufaglærte med helsefaglinje fra 

videregående. I snitt hadde de ansvar for rundt 13 pasienter per vakt hvor enkelte hadde 

ansvar for opptil 20 pasienter per vakt. Her var det ingen store forskjeller mellom Oslo og 

Buskerud. De fleste pleierne opplyser at de tror de ville brukt mellom 5 og 10 minutter per 

pasient til å hjelpe til med tannpuss, mens noen opplyste at de tror dette tar opp mot 20 

minutter. I gjennomsnittlig svarte hjemmepleierne at 90% av pasientene pusser tennene selv, 

men samtidig mente 67% av pleierne at pasientene de har ansvar for ikke pusser godt nok til å 

forhindre tannkjøttsykdom og hull i tennene (tabell 2), og mange mente også at flere av disse 

pasientene ikke spiser godt nok på grunn av problemer i munnhulen (tabell 3) 

Spørsmål 8: Tror du at disse pasientene pusser godt nok til å forhindre 

tannkjøttsykdommer og hull i tennene? (tabell 2) 

Ja Nei Har ikke tenkt på det 

2 (11%) 12 (67%) 4 (22%) 

 

 



25 
 

 

Spørsmål 9: Tror du at noen av de du har ansvaret for ikke spiser godt nok pga dårlige 

tenner, blør fra gommene, smerter i munnen eller noe annet galt med tenner og munn? 

(tabell 3) 

Ja, det tror jeg Ja, det VET jeg Nei Har ikke tenkt på det 

7 (39%) 4 (22%) 4 (22%) 3 (17%) 

 

På spørsmål om hvilke hjelpemidler som blir brukt til oralt renhold i tillegg til tannbørste 

svarte de fleste at de benytter fluorskyll eller fluortabletter, mens 1 av 18 bruker tanntråd og 

ingen av de spurte svarte at de benytter seg av interdentalbørster. 7 av 18 svarte at de ikke 

benytter seg av noen andre hjelpemidler. Totalt 10 av 18 har ikke fått noe opplæring av 

tannhelsepersonell i tannpuss på pasientene, mens de resterende 8 opplyste at de har fått ulik 

grad av opplæring fra henholdsvis tannpleiere eller andre personer uten tannhelsebakgrunn. 

De fleste skrev at de har fått sin opplæring i tannstell i utdannelsen sin.  

 

Spørsmål 16: Jeg har blitt instruert av tannhelsepersonell i hva følgende restaureringer i 

en pasients munn er, og hvordan holde dem rene/børste dem (tabell 4) 

Kroner Broer Helproteser/delproteser Implantater 

 

2 (11%) 

 

4 (22%) 

 

7 (39%) 

 

5 (28%) 

 

På spørsmål om hvilke restaureringer de har fått opplæring i hva er og hvordan rengjøre, 

svarte 9 av 18 (50%) at de ikke har fått opplæring i hverken kroner, broer, proteser eller 

implantater.  

Spørsmål 17: Jeg er blitt instruert i hva den enkelte pasient (som jeg i dag har ansvaret 

for) har av restaureringer i munnen (proteser, broer, implantater) (tabell 5) 

Ja, alle pasientene Ja, noen av pasientene Nei 

 

1 (6%) 

 

7 (39%) 

 

10 (56%) 
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Spørsmål 18: Finnes det rutiner for å fange opp pasienter med implantater i munnen? 

(tabell 6) 

Ja Nei 

5 (28%) 13 (72%) 

 

En enhetsleder skrev at det i dag ikke finnes noe offisielt system for å kartlegge implantater 

hos pasienter i hjemmetjenesten, så eventuelle rutiner rundt dette er derfor opp til enhver 

pleier å eventuelt organisere på eget initiativ. 

Spørsmål 19: Jeg syntes det er ekkelt å se i pasientens munn før jeg pusser pasientens 

tenner. (tabell 7) 

Ja Nei 

3 (17%) 15 (83%) 

 

De aller fleste spurte pleiere syntes det ikke er ekkelt å se i pasientens munn. 

Spørsmål 20: Hvilke utfordringer støter du på i forbindelse med munnstell på beboere 

du har ansvaret for? (tabell 8) 

Beboer ønsker 

ikke hjelp 

Det er ikke nok 

tid 

Det er ikke gode nok 

munnstellmedier 

tilgjengelig 

Jeg er usikker på 

hvordan tilby til 

munnstell 

Jeg er usikker på 

hvordan gjøre 

munnstell riktig  

 

14 (78%) 

 

3 (17%) 

 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

 

1 (5%) 

 

Spørsmål 21: Hvis en pasient motsetter seg tannpuss – hva gjør du? (tabell 9) 

Pusser ikke Bruker tvang Overtaler – 

bruker tid 

Tilkaller tannpleier 

 

8 (44%) 

 

0 (0%) 

 

10 (56%) 

 

0 (0%) 
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Ifølge pleierne er den største utfordringen de møter i forbindelse med munnstell på 

hjemmebesøk at beboer ikke ønsker hjelp. På spørsmål om hva de gjør når en pasient 

motsetter seg behandling, svarte 44% at de ikke pusser mens 56% svarer at de forsøkte å 

overtale og brukte tid.  

 

Spørsmål 22: Hvilke munnstell-hjelpemidler har dere til daglig bruk? (bortsett fra 

børste, tanntråd og tannstikker) (tabell 10) 

Tannstellkort Mellomroms-

børster 

Beskrivelse av 

pasientens tenner 

(gitt av tannlege) 

Corsodyl Listerine Duraphat-

tannpasta 

Fluorskyll Ingenting 

 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

 

3 (17%) 

 

0 (0%) 

 

2 (11%) 

 

4 (22%) 

 

11 (61%) 

 

 

Spørsmål 23: Hvis en beboer ikke får pusset/ikke vil pusse sine tenner; blir dette sagt i 

den påfølgende rapporten? (tabell 11) 

Aldri opplevd å være 

med på en slik rapport 

Sjeldent opplevd det Ofte opplevd det Regelmessig skjer dette 

 

7 (39%) 

 

7 (39%) 

 

2 (11%) 

 

2 (11%) 

 

På spørsmål om pleieren har fått spørsmål fra beboer om tannhelse det siste året (spørsmål 

24), svarte 7 «ja» og 11 «nei». På oppfølgingsspørsmål om hva pasienten da spør om, svarte 6 

av 7 at pasienten lurer på sine rettigheter hos tannhelsetjenesten, mens 1 har fått spørsmål om 

følge til tannklinikk. Det er også verdt å kommentere at ingen av pleierne hadde fått spørsmål 

om hjelp til tann og munnstell av beboerne. Åtte (44%) av 18 av pleierne opplyser at de har 

hatt kontakt/samarbeid med tannhelsetjenesten i løpet av de siste 12 månedene og at de fleste 

svarte at dette gjaldt hjelp til timebestilling på tannklinikk.  



28 
 

 

De aller fleste pleierne (89%) opplyste at de ofte informerer pasientene om deres rettigheter i 

forhold til tannbehandling. På spørsmål om hvem som organiserer og betaler for transport 

dersom pasienten trenger tannbehandling svarte 50% at dette var pasientens selv eller 

pårørende som betalte, mens 25% svarte det offentlige og 25% svarte vet ikke. Elleve prosent 

av de spurte pleierne opplyste at de kunne tenkt se å ha mellomromsbørster og munnskyll som 

hjelpemidler til daglig tannstell for pasientene, mens en opplyste elektrisk tannbørste. 83% av 

de spurte opplyste at de ikke savner noen hjelpemidler.  

 

Spørsmål 33: Opplever du at du har nok tid til å prioritere tilstrekkelig undersøkelse av 

munnhulen i ditt daglige arbeid med pasienter? (tabell 12) 

Ja Nei 

8 (44%) 10 (56%) 

 

På spørsmål 33 om den enkelte pleier opplever at den har nok tid til å tilstrekkelig undersøke 

munnhulen i det daglige arbeidet, er det en pleier som kommenterer at selv om det er tid så 

blir det likevel ikke vektlagt.  

 

Tannleger ved offentlig tannklinikk 
 

Samtlige tannleger fra både Oslo og Buskerud mente at det er den offentlig tildelte tannlegen 

som hovedsakelig er ansvarlig for oppfølging av munnhelsen til pasienter i C2 gruppen. Alle 

mente også at det er den offentlig tildelte tannlegen som er ansvarlig for oppfølging av 

tannimplantater som er innsatt av tidligere tannlege, men en tannlege i Buskerud kommenterte 

at han/hun undersøker implantatene og henviser til tannlegen som innsatte implantatet dersom 

det oppdages noe spesielt. Omtrent halvparten av de spurte tannlegene i Buskerud ønsket 

optimalt sett å undersøke tannimplantater oftere enn hver 6. måned. Disse mente også at 

pasienter i C2 gruppen optimalt sett blir undersøkt oftere enn hver 6. måned. Resten av 

tannlegene både i Buskerud og Oslo ønsket å undersøke pasientene og implantater årlig. Ved 

spørsmål om hva tannlegene opplever er vanligste årsak til henvisning fra hjemmetjenesten 

svarte de fleste akutte smerter, vanlig undersøkelse, karies og protetikk. Gjennomgående er 

det at «vurdering av implantater» er rangert blant de meste sjeldne årsakene til henvisning.  
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Samtlige tannleger i Oslo og Buskerud mente at det bør innføres tiltak for å bedre den 

generelle munnhelsen til pasienter som mottar hjemmetjenester. Av forslag til profylaksetiltak 

mente samtlige spurte tannleger at det bør innføres tiltaksplan for hver enkelt pasient, 

utformet av tannhelsepersonell samt at pleiere bør få bedre informasjon om viktigheten og 

utførelse av oral hygiene hos eldre i C2- gruppen. De fleste tannlegene mente at det er viktig å 

tilby munntørre pasienter fluor og spyttstimulerende midler. En tannlege spesifiserte at 

fastleger må bli flinkere til å informere om følger av medisiner som gir munntørrhet og 

informere hjemmepleiere slik at pasienter får hyppigere kontroll hos tannlege. En annen 

tannlege kommenterte at det ønskes bedre munnhygiene hos pasienter i C2-gruppen og at 

pleiere bør få bedre opplæring i munnstell og tannpussrutiner. 

 

 

 

3.Diskusjon 
 

Ifølge tall fra SSB, statistikkbanken, fikk bare 23% av eldre og langtidssyke med hjemmepleie 

i 2017 det tilbudet til undersøkelse og eventuell behandling som de har krav på. Det finnes 

ingen statistikk og forklaringer på hvorfor 77% av denne gruppen ikke benytter seg av 

tilbudet om gratis tannbehandling fra DOT. Årlig måles karieserfaring, det vil si hvor mange 

hull, fyllinger eller tapte tenner en person har, for årskullene 5år, 12år og 18år. Dette har blitt 

gjort hvert år siden 1973. Det finnes i dag ingen tilsvarende statistikk for pasienter i C2-

gruppen. C2-gruppen er etter loven likestilt i prioritering sammen med A-gruppen som består 

av barn og ungdom opp til 18 år. Andel undersøkt og behandlet for A-gruppen i 2017 var 

imidlertid på 70% og grunnen til at tallet ikke er enda høyere er fordi mange av disse kalles 

inn med 2-års intervaller. Sett i lys av denne statistikken er det liten tvil om at C2-gruppen 

ikke blir fulgt opp godt nok og kanskje et av svarene er at gruppen ikke blir like prioritert 

sammenlignet med A-gruppen. I motsetning til A-gruppen med barn og ungdom, så har 

pasienter i C2-gruppen ofte et komplekst helsebilde og bruker flere faste medikamenter. Dette 

kan føre til at pasienten blir munntørr, som igjen vil ha negativ påvirkning på den orale 

helsen. Resultatet av dette kan være at den orale helsen forfaller raskt og behov for tett 

oppfølging vil da være essensielt. Fravær av god oral helse kan medføre vansker med å få i 



30 
 

 

seg næring og videre føre til en forverring av den generelle helsen (28). Derfor vil ofte 

pasienter i C2-gruppen ha et spesielt behov for tett og rutinemessig oppfølging fra DOT. 

Dette er et pilotprosjekt og materialet  fra spørreundersøkelsen er ikke stort nok til å trekke 

absolutte konklusjoner, men vi mener vi ut ifra disse svarene sett i lys av andre intervjuer, 

samtaler, tall fra SSB og litteratursøk kan peke på visse tendenser. Det vi ønsket gjennom 

spørreundersøkelsen var å få dannet et bilde av hva som forventes mot hva som gjøres når det 

gjelder oral undersøkelse og oppfølging hos C2 gruppen.  

Vi har valgt å samle informasjon gjennom samtaler med ulike relevante fagpersoner i 

forskjellige miljøer. Samtidig har vi også valgt å ha en mer journalistisk tilnærming, da vi 

mener det har gagnet oppgaven best. Vi har hatt samtaler med tidligere statssekretær i HOD 

Lisbet Norman, professorer, tannpleiere og andre som sitter sentralt og besitter mye kunnskap 

og mange tanker om temaet. I tillegg til litteratursøk, er mye av informasjonen og litteraturen 

vi har brukt i denne oppgaven noe vi har fått fra disse personene. Enkelte av disse personene 

ønsker ikke å bli sitert, men har likevel bidratt med tanker og ideer. 

Slik helsetjenesten er organisert i dag, så er DOT organisert under fylkeskommunen mens 

allmennlegetjenesten og hjemmetjenesten er organisert under kommunen. Tannhelsetjenesten 

er dermed adskilt fra øvrige helsetjenester som vanskeliggjør samarbeid.  

I en artikkel i Dagbladet 26.05.2018 forteller professor Gunhild Vesterhus Strand ved institutt 

for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen at hun har gjennomført en undersøkelse der 

hun forsøkte å finne svar på hvorfor så få hjemmeboende syke eldre ikke har tatt imot tilbudet 

om gratis tannbehandling. Hennes konklusjon var at mange ikke benyttet seg av tilbudet fordi 

de har problemer med å komme seg ut av leiligheten og ikke har noen til å følge dem. I 

samme artikkel sier fylkestannlegen i Hordaland Arne Åsan at henting og bringing ikke er en 

del av tjenesten. (25) Organiseringen av transport er også et anerkjent problem slik det 

kommer fram i intervjuer vi har gjennomført i Oslo og Buskerud. I Buskerud organiseres 

denne transporten ved at klinikken selv tar på seg ansvaret med å bestille taxi for pasienten, 

der pasienten kun betaler en egenandel. Resterende beløp dekkes av DOT. De pasientene som 

ikke har mulighet til å bli undersøkt på klinikken har de et oppsøkende tilbud til. I Oslo er det 

etter hva vi erfarer ingen klare rutiner på dette. Ifølge tannhelseloven skal DOT sørge for 

regelmessig og oppsøkende tilbud til hjemmeboende eldre og langtidssyke. Her kan det se ut 

som det er et stort sprik mellom lovverket og hva som praktiseres i dag. Hva som ligger i 
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«regelmessig og oppsøkende tilbud» tolkes nok også forskjellig fra sted til sted. I den ideelle 

verden blir pasientene oppsøkt.  

Ofte krever tannbehandling tilgang til mye forskjellig utstyr, og dette kan være en utfordring 

hva gjelder å behandle pasienter som har problemer med å komme seg ut av hjemmet. En 

løsning på dette kan være bruke mobile uniter. Dette er portable tannlegestoler som stort sett 

har alt utstyr som trengs for å få utført elementær tannbehandling. Denne løsningen vil kunne 

gjøre det enklere å tilby oppsøkende virksomhet til hjemmeboende pleietrengende pasienter, 

på samme måte som at annet helsepersonell tilbyr behandling i hjemmet ved behov (bilder 

hentet fra BPR Swiss). 
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Figur 7: Mobile uniter 

Etter hva vi erfarer er det per i dag ingen slike hjelpemidler som er i bruk i hjemmetjenesten 

eller DOT i Norge. Dette kunne vært et fint hjelpemiddel for blant annet tannpleiere for å 

drive oppsøkende virksomhet og få gjennomført en god undersøkelse hjemme hos pasienten. 

Vi har ikke funnet noe litteratur på om det er samfunnsøkonomisk gunstig med et økt fokus på 

oppsøkende og forebyggende virksomhet som dette, men dette hadde det vært interessant å 

undersøke nærmere.  

Et perspektiv som er viktig å få fram er at det i tannhelsetjenesten er et mye større fokus på 

det profylaktiske enn det er i den generelle medisinen som har et større fokus på behandling 

og rehabilitering basert på stilte diagnoser. Når det gjelder tannhelse er det en viktig del av 

behandling hos tannlege å forebygge for å unngå sykdom i munnhulen. Om en person med 

hjemmepleie først får tilbud om konsultasjon hos tannlege når pasienten har symptomer, så er 

dette i utgangspunktet for sent til å kunne kategoriseres som «regelmessig og oppsøkende 

tilbud» da den forebyggende behandlingen hos tannlegen skulle begynt før det oppstår 

symptomer. 

Ofte er manglende ressurser en forklaring på hvorfor fylkeskommunen ikke klarer å 

organisere et oppsøkende tilbud til eldre og langtidssyke med hjemmepleie som ikke klarer å 

oppsøke en tannklinikk på egenhånd. Ifølge statistisk sentralbyrås helseregnskap ble det i 

2015 brukt 311 milliarder kroner på helse i Norge (26). I statsbudsjettet 2018 viser tall fra 

2016 at netto driftsutgifter i DOT var på 2,42 milliarder, altså under 1% av de totale 

helseutgiftene. Brutto driftsutgifter var i midlertidig på 3,4 milliarder. Beløp inntjent var litt i 



33 
 

 

overkant av en milliard, og disse kom fra voksne betalende pasienter. I 2015 var 19,3% av 

DOT voksene betalende personer, og dette var med på å finansiere driften. Når vi samtidig ser 

at kun 25% av andel hjemmeboende med hjemmepleie ble undersøkt/behandlet (29), så 

ønsker vi å stille spørsmål om DOT virkelig prioriterer prioriterte grupper som er lovpålagt. 

Samtidig som DOT utgjør en relativt liten del av det totale helsebudsjettet, så er det også 

interessant å se på ressursbruken og produktiviteten i DOT. I 2015 ble totalt 1. 07 millioner 

pasienter undersøkt/behandlet av DOT. Dette tilsvarer 577 pasienter årlig per tannlege, som 

igjen tilsvarer under 3 pasienter per dag. Dette kan muligens forklares med at DOT har ansvar 

for mange pasienter med et komplekst helsebilde som kan gjøre behandlingen av disse mer 

utfordrende og tidskrevende. I motsetning til den private tannhelsetjenesten som hovedsakelig 

avlønnes etter hvor mye behandling/undersøkelser de utfører, så lønnes offentlig ansatte 

tannleger med fast lønn. Vi kan se at produktiviteten i DOT de siste 10 årene har gått ned, 

men det er ikke mulig å vite om dette skyldes lavere produktivitet eller økt kvalitet på 

behandlingen siden kompleksiteten på behandlingen har økt (27). Det vi uansett kan 

konkludere med er at avlønningsformen til DOT ikke premierer økt effektivitet, i motsetning 

til i den private tannhelsetjenesten der vi ser at produktiviteten er vesentlig høyere. 
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Figur 8: Tabelloversikt over helsetjenesten 

 

I spørreundersøkelsen fikk vi en del svar som gir en indikasjon på at det er store variasjoner 

på hvordan C2-pasientene blir fulgt opp. I svarene på spørreskjemaene fra hjemmepleiere 

kom det fram at det er stor variasjon i utdanningen og bakgrunnen. Dette kan forklare at det 

praktiseres ulikt. Alle enhetslederne skrev at hjemmepleierne fikk opplæring i munnstell og 

munnhygiene, men det var stor variasjon på hva opplæringen bestod av. Kun en av 

enhetslederne skrev av denne opplæringen inkluderte tannpuss og børsteteknikk. I tillegg 

mente en enhetsleder at bruk av tanntråd og/eller tannmellomroms-børster var en del av 

opplæringen. Det virker dermed som at det ikke er noen klare rutiner på hva som bør inngå i 

opplæringen til hjemmepleierne. På spørsmål til hjemmepleierne, svarte halvparten at de ikke 

hadde fått opplæring av tannhelsepersonell i hvordan ulike restaureringer ser ut og hvordan 

utføre munnhygiene på tenner med restaureringer. Dette vil medføre store utfordringer hvis en 

hjemmepleier skal forsøke å hjelpe en person med store brokonstruksjoner. Flertallet av 

enhetsledere mente at hjemmepleierne ikke hadde faste prosedyrer for munnhygienerutiner. 

Dette er urovekkende og vil kunne føre til at de som trenger oppfølging ikke får dette. Et 

interessant funn fra spørreundersøkelsen er at ca 90% av pasientene som hjemmepleierne har 

ansvaret for per vakt pusser tennene selv, men de aller fleste mener samtidig at pasientene 

ikke pusser godt nok til å forhindre tannkjøttsykdom og hull i tennene. Videre mener de fleste 
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av hjemmepleierne at de fleste av disse pasientene ikke spiser godt nok grunnet dårlig oral 

helse. Utifra disse svarene kan det tyde på at hjemmepleierne har forståelse for at en 

konsekvens av dårlig oral hygiene er nedsatt evne til tilstrekkelig næringsinntak for pasienten. 

Allikevel blir dette ikke prioritert. Av de spurte enhetslederne mente 75% at det ikke finnes 

rutiner for å fange opp pasienter med implantater i munnen, og dette bekreftes også gjennom 

svarene fra hjemmepleierne. Tannlegene i undersøkelsen utrykker også et ønske om å 

undersøke implantater hypping, helst hver 6.måned. Dette forteller at det er behov for et økt 

kompetansenivå hva gjelder denne kompliserte pasientgruppen der mange pasienter har både 

kroner, broer, implantater og proteser, samt kombinasjoner av dette.  

Det å undersøke og vedlikeholde den orale helsen til pasienter med et komplisert sammensatt 

tannsett krever selv av tannhelsepersonell et høyt kunnskapsnivå og det er kanskje for mye 

forlangt å forvente at hjemmepleiere skal ha kunnskap på samme nivå. Derfor mener vi at det 

er et stort behov for å få regelmessig oppfølging i hjemmet av autorisert tannhelsepersonell, 

og da gjerne tannpleiere med mobile enheter. Et annen alternativ er å heve kunnskapsnivået til 

hjemmepleiere på et tilstrekkelig nivå, og da helst med felles retningslinjer for hva som skal 

inngå i opplæringen og hva som bør gjøres ved vært hjemmebesøk. I tillegg mener vi det 

burde vært et journalsystem for å kartlegge den enkeltes pasients orale status og spesielle 

behov da det med tiden vil være mange hjemmepleiere med ansvar for samme pasient.  

I tiden fremover vil det bli stadig mer sammenslåing av fylkeskommuner i Norge og fra år 

2020 vil Buskerud, Akershus og Østfold slås sammen til Viken fylkeskommune. Dette 

innebærer store endringer i organiseringen av DOT og samtidig vil dette være en mulighet for 

nytekning hva gjelder ressursbruk og organisering av Den offentlige tannhelsetjenesten i 

fylket. Det vil da forhåpentligvis bli et større fokus på hvordan C2-gruppen skal følges opp.  

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

4. Konklusjon 
 

Antallet eldre hjemmeboende som får hjelp av hjemmepleiere og får krav på offentlig støttet 

tannlegebehandling vil øke kraftig i årene fremover. Samtidig vil flere av disse ha egne tenner 

og høyere krav til behandlingen enn tidligere generasjoner har hatt. Dette vil føre til nye 

utfordringer og mest sannsynlig økte utgifter for staten. Vi vil de neste årene se stadig flere 

tilfeller av pasienter i denne gruppen som har en eller flere implantater. Det kan fort bli 

usikkerhet om hvem som skal stå for oppfølgingen av disse implantatene når pasienten går fra 

sin private tannlege til den offentlig støttede tannlegen. Hjemmepleiere har ofte daglig tilsyn 

til pasientene og vil derfor være en viktig ressurs for oppfølging og vedlikehold av disse 

implantatene. Derfor vil det være viktig at fremtidens hjemmepleiere får mer kompetanse på 

dette området i tillegg til generell kunnskap om munnhelse.  

Dersom hjemmeboende pasienter mister evnen til å ivareta egen munnhelse og ikke får 

tilstrekkelig hjelp fra hjemmepleiere kan dette føre til et totalhavari av tannsettet på kort tid. 

Dersom pasientene i tillegg har implantater og får peri-implantitt kan dette føre til alvorlige 

konsekvenser og en stor belastning for den enkelte og kan potensielt bli ekstremt kostbart for 

det offentlige.  

Utfordringene i årene som kommer med stadig flere eldre vil være fordeling av ressurser. En 

tilstrekkelig oral undersøkelse utført av hjemmepleiere på pasienter vil utvilsomt føre til økt 

tidsbruk per pasient og dermed økte utgifter og større behov for flere ansatte. Vi tror på den 

andre siden at dette mer enn vil veie opp for kostnadene tilknyttet tannlegebehandling dekket 

av det offentlige grunnet dårlig tannhelse blant hjemmeboende eldre.  
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6. Vedlegg / Appendiks 
 

6.1 Bakgrunn for spørreundersøkelse 
 

Gjennom spørreundersøkelser til enhetsledere, hjemmepleiere og tannleger i den offentlige 

tannhelsetjenesten, ønsker vi å danne et bilde av et eventuelt gap mellom hva som er forventet 

og hva som faktisk gjøres for den orale helsen til pasienten som mottar 

hjemmehjelpstjenester. Vi vil også se på kompetansenivået, og belyse hvor mye fokus oral 

helse får. I tillegg vil vi danne oss et bilde av de vanligste utfordringene for denne type 

pasienter for tannlegene som behandler disse. Noen av spørsmålene går igjen som en rød tråd, 

mens andre er mer spesifikke for den gitte gruppen spørsmålene stilles til.  

Spørreundersøkelsen er anonym, og vil ikke kunne spores tilbake til den enkelte. En tredje 

part vil både dele ut og samle inn spørreskjemaene, og svarene vil samles og benyttes som en 

helhet. 

Gjennom disse spørsmålskjemaene ønsker vi å danne et bilde av hvordan disse utfordringene 

løses og håndteres i henholdsvis Buskerud og Oslo, og å sammenligne disse.  
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6.2 Spørreskjemaer 
 

Spørreskjemaer til hjemmepleiere 

1) Hva er din høyeste utdannelse? 

- Hjelpepleier 

- Helsefaglinje på videregående 

- Sykepleier 

- Ufaglært 

- Master i sykepleie 

 

2) Kjønn 

- Mann 

- Kvinne 

 

3) Hva er din alder? 

- < 20 år 

- 21 - 30 år 

- 41 – 50 år   

- 51 – 60 år 

- > 60 år 

 

4) Hvor lenge har du jobbet i hjemmesykepleien? 

- < 1 år 

- 1 – 2 år 

- 3 – 4 år 

- > 5 år 

 

5) Hva er din stillingsprosent? 
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6) Hvor mange pasienter har du direkte ansvar for på dine vakter? Har du et variert 

antall, tenk på den vanligste vakten du har. 

 

 

7) Hvor mange av disse pasientene pusser tennene sine selv? 

 

8) Tror du at disse pasientene pusser godt nok til å forhindre tannkjøttsykdommer og hull 

i tennene? 

- Ja 

- Nei 

- Har ikke tenkt på det 

 

9) Tror du at noen av de du har ansvaret for ikke spiser godt nok på grunn av dårlige 

tenner, blør fra gommene, smerter i munnen eller noe annet galt med tenner og munn? 

- Ja, det tror jeg 

- Ja, det VET jeg 

- Nei 

- Har ikke tenkt på det 

 

10) Hvor mange pusser DU tennene til på din morgenvakt? (gjennomsnitt) 

 

11) Hvor mange pusser du tennene til på din kveldsvakt? 

 

12) Hvor lang tid (gjennomsnitt) tror du at du bruker på å pusse tennene på en pasient? 

Hele prosessen (gå inn på rommet, overtale til å pusse, pusse, avslutte, gå ut av 

rommet) 
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13) Når du pusser pasientenes tenner – i tillegg til tannbørste – bruker du vanligvis? 

 

- Tanntråd 

- Tannstikker 

- Mellomromsbørster 

- Fluor skyllevann eller tabletter 

- Corsodyl 

- Corsodaily 

- Listerine 

- Tannpasta med aloe vera 

- Duraphat tannpasta 

- Ingenting 

 

14) Har du fått opplæring av tannhelsepersonell i tannpuss på pasientene? 

- Nei – ingen opplæring 

- Av tannlege – god opplæring 

- Av tannlege – sporadisk og overfladisk opplæring 

- Av tannpleier – god opplæring 

- Av tannpleier – sporadisk og overfladisk opplæring 

- Av andre (uspesifisert, men ikke tannhelsepersonell) 

 

15) Jeg har fått opplæring i tannpuss og munnstell på pasienter 

- På arbeidsplassen min (nåværende eller tidligere) 

- I utdannelsen min 

 

16) Jeg har blitt instruert av tannhelsepersonell i hva følgende restaureringer i en pasients 

munn er og hvordan holde dem rene/børste dem 

- Kroner 

- Broer 

- Delproteser/helproteser 

- Implantater 
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17) Jeg er blitt instruert i hva den enkelte pasient (som jeg i dag har ansvaret for) har av 

restaureringer i munnen (proteser, broer, implantater) 

- Ja, alle pasientene 

- Ja, noen av pasientene 

- Nei 

 

18) Finnes det rutiner for å fange opp pasienter med implantater i munnen? 

- Ja 

- Nei 

 

19) Jeg syns det er ekkelt å se i pasientens munn før jeg pusser pasientens tenner. 

 

- Ja 

-Nei 

 

20) Hvilke utfordringer støtter du på i forbindelse med munnstell på beboere du har 

ansvaret for? 

 

- Beboer ønsker ikke hjelp 

- Det er ikke tid nok 

- Det er ikke gode nok munnstellmedier tilgjengelig 

- Jeg er usikker på hvordan tilby til munnstell 

- Jeg er usikker på hvordan gjøre munnstell riktig 

 

21) Hvis en pasient motsetter seg tannpuss – hva gjør du? 

 

- Pusser ikke 

- Bruker tvang 

- Overtaler – Bruker tid 

- Tilkaller tannpleier 
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22) Hvilke munnstell-hjelpemidler har dere til daglig bruk? (bortsett fra børste, tanntråd 

og tannstikker) 

 

- Tannstellkort 

- Mellomromsbørster 

- Beskrivelse av pasientens tenner (gitt av tannlege) 

- Corsodyl 

- Listerin 

- Duraphat tannpasta  

- Fluorskyll 

 

23) Hvis en beboer ikke får pusset/ikke vil pusse sine tenner; blir dette sagt i den 

påfølgende rapporten? 

 

- Aldri opplevd å være på en slik rapport 

- Sjeldent opplevd det 

- Ofte opplevd det 

- Regelmessig skjer dette 

24) Har du i løpet av det siste året (12mnd tilbake) fått spørsmål fra beboer om tannhelse? 

 

- Ja 

- Nei 

 

25) Hvis ja på det forrige spørsmålet; Hva har du fått spørsmål om? 

Flere svar mulig 

 

- Hjelp til tann og munnstell 

- Rettigheter hos tannhelsetjenesten 

- Hjelp til kjøp av munnhygienemidler 

- Følge til tannklinikk 

 

26) Hvis en pasient trenger å gå til tannlegen – hvem kontakter dere for hjelp? 

 

-  
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27) Har du hatt kontakt/samarbeid med tannhelsetjenesten i løpet av de siste 12mndr? 

 

- Ja 

- Nei 

 

28)  Hvis ja – hva gjaldt denne kontakten/samarbeidet? 

Flere svar mulig 

 

- Tannhelsespørsmål 

- Brukerrettigheter 

- Timebestilling på tannklinikk 

- Kurs 

- Rettleiing i munnstell 

 

29)  Hender det at du informerer (uten at de spør) beboeren/pårørende om rettigheter de 

har i forhold til tannbehandling? 

 

- Aldri 

- Svært sjeldent 

- Sjeldent 

- Av og til 

- Ofte 

- Svært ofte 

 

30)  Når du ringer til tannlegen og pasienten får hjelp – hvem betaler for det som er gjort? 

 

- Pasienten selv 

- Pårørende 

- Sykehjemmet 

- Det offentlige 

- Vet ikke 
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31)  Hva kunne du tenke deg å få som hjelpemiddel/hjelpemidler til daglig 

tannstell/tannpuss for pasientene dine om du fikk velge? 

 

- 

 

32)  Opplever du at du har nok tid til å prioritere tilstrekkelig undersøkelse av munnhulen i 

ditt daglige arbeid med pasienter? 

 

- Ja 

- Nei 

 

33) Andre kommentarer: 
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Spørreskjema til enhetsledere 

 

1. Hvilket område er du enhetsleder for? 

 

 

2. Har hjemmesykepleierne faste prosedyrer for munnhygienerutiner i hjemmetjenesten?  

o Ja 

o Nei 

 

3. Får hjemmesykepleierne opplæring i munnstell og munnhygiene?  

o Ja 

o Nei 

 

4. Hvis ja, hva er inkludert i denne opplæringen?  

o Tannpuss/børsteteknikk 

o Bruk av fluortannkrem 

o Bruk av fluormunnskyld 

o Bruk av tanntråd og/eller tannmellomromsbørster 

 

5. Hvem står eventuelt for denne opplæringen? 

o Tannhelsepersonell 

o Sykepleier 

o Andre, isåfall hvem? 

 

6. Hvor ofte skal hjemmesykepleiere undersøke munnhulen til pasientene? 

o Daglig 

o Ukentlig 

o Dersom pasienten ber om det 

o Det er ingen faste rutiner på dette 
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7. Når skal pasientene få hjelp til munnstell? 

o Daglig 

o Når pasienten ber om det 

o Om noe akutt oppstår 

o Det er ingen faste rutiner på dette 

 

8. Hvordan kartlegges hver enkelt pasient sitt behov for munnstell?  

o Sjekkliste 

o Skjønnsmessig vurdering  

o Dette gjøres ikke 

 

9. Hvor ofte skal munnstell journalføres? 

o Etter hvert besøk 

o Når pasienten ber om hjelp  

o Når det oppstår noe akutt 

o Det er ingen faste rutiner på dette 

 

10. Har dere rutiner for å fange opp pasienter som plages av munntørrhet? 

o Ja 

o Nei 

 

11. Skal pasienter som plages av munntørrhet få ekstra tiltak?  

o De skal bli fulgt opp med ekstra fluor og spyttstimulerende midler (f.eks. gel 

eller pastiller) 

o Nei 

 

12. Finnes det rutiner for å fange opp pasienter med implantater i munnen? 

o Ja 

o Nei 
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13. Hvem har ansvaret for at pasienten får undersøkelse og eventuelt behandling hos 

tannlegen eller tannpleier? 

o Pasient 

o Pårørende 

o Hjemmesykepleier 

o Tannlege/tannpleier 

 

14. Hva har pasientene krav på av tannhelsetjenester? 

o All nødvendig behandling hos den offentlige tannhelsetjenesten, inkludert 

jevnlig undersøkelse og oppfølging 

o Nødvendig behandling ved akutte tilfeller 

o Pasienten skal fortsette å gå til sin private tannlege 

 

15. Blir pasientene informert om hva slags krav på tannhelsetjenester de har? 

o Ja  

o Nei 

o Pårørende blir informert 

 

16. Hvem skal hjemmesykepleierne informere dersom de finner noe unormalt eller 

pasientene har plager i munnhulen? 

o Privat tannlege/tannpleier 

o Den offentlige tannhelsetjenesten 

o Pårørende 

o Ansvarshavende sykepleier 

o Andre, isåfall hvem? 

 

17. Opplever du at hjemmesykepleierne har tid og prioriterer tilstrekkelig undersøkelser 

av munnhulen i sitt daglige arbeid med pasienter? 

o Ja 

o Nei 
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18. Finnes det et informasjonsskriv, skrevet av tannhelsepersonell, som beskriver enkle 

metoder for å hjelpe hjemmeværende pasienter med munnstell, som er tilgjengelig for 

hjemmesykepleiere? 

o Ja  

o Nei 

 

19. Er det noen tiltak du mener kunne blitt innført for å forbedre den generelle orale 

helsen hos pasienter i hjemmesykepleien? Hvis ja, hvilke? 

 

20. Andre kommentarer: 
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Spørreskjema til tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten 

 

1. Hvem har hovedsakelig ansvaret for oppfølging av munnhelsen til eldre pasienter med 

krav på hjemmesykepleie? 

o Pasienten selv 

o Hjemmesykepleier 

o Pårørende 

o Tidligere private tannlege 

o Den offentlige tildelte tannlegen 

 

2. Finnes det rutiner for oppfølging av tannimplantater som pasienten tidligere har fått 

innsatt? 

o Pasientens tidligere private tannlege 

o Den offentlige tildelte tannlegen 

 

3. Hvor ofte ønsker dere optimalt sett å rutinemessig undersøke implantater hos eldre 

pasienter? 

o Oftere enn hver 6. Måned 

o En gang i året 

o Sjeldnere enn dette 

 

4. Hvor ofte ønsker dere optimalt sett å undersøke pasienter som er henvist fra 

hjemmetjenesten? 

o Oftere enn hver 6. Mnd. 

o En gang i året 

o Sjeldnere enn en gang i året 

 

5. Hva opplever du som oftest er hovedårsakene til at pasienter blir henvist til dere fra 

hjemmetjenesten? Ranger 1-8 hvor 1 er vanligst. 

o Akutte smerter hos pasient 

o Vanlig undersøkelse 

o Karies 

o Periodontitt 
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o Protetiske årsaker 

o Vurdering av implantater 

o Anomalier i munnhulen 

o Annet 

6. Synes du det bør innføres tiltak for å bedre den generelle munnhelsen til pasienter i 

hjemmetjenesten? 

o Ja 

o Dette er ikke nødvendig 

 

7. Hvis ja, hvilke tiltak synes du bør innføres for å bedre profylakse av munnhelsen til 

pasienter i hjemmesykepleien.  

o Oftere intraoral undersøkelse av tannhelsepersonell 

o Oftere intraoral undersøkelse av sykepleier 

o Tiltaksplan for hver enkelt pasient, utformet av tannhelsepersonell 

o Rutinemessig plakkontroll, utført av f.eks. sykepleier 

o Tilby munntørre pasienter fluor og spyttstimulerende midler 

o Bedre informasjon om viktigheten og utførelse av oral hygiene hos eldre 

 

8. Andre kommentarer: 
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6.3 BSI – Kartlegging på institusjoner i 
Buskerud 
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6.4 Samarbeidsmøte mellom 
hjemmetjenesten i Røyken kommune og 
BFK Tannhelse, Røyken Tannklinikk 

 


