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Er tannhelse folkehelsearbeid?

JA!

Og i 2015 var avdelingstannlege Anne Rønneberg ved Universitetet i Oslo vinner av Karl Evang-
prisen, selveste folkehelseprisen

Kriteriene for tildelingen er at prisen skal gå til en person eller organisasjon som har gjort en særlig 
innsats for å fremmefolkehelse og sosiale forhold som er viktig for denne



Folkehelsearbeid:

samfunnets innsats for å påvirke 
forhold som direkte eller indirekte

• fremmer befolkningens helse og 
trivsel, forebygger psykisk og 
somatisk sykdom, skade eller 
lidelse, eller som 

• beskytter mot helsetrusler, samt 

• reduserer sosiale helseforskjeller
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Forebygging

• Primærforebygging: målet er å unngå sykdom og skade

• Sekundærforebygging: målet er å forebygge tilbakefall 
og holde seg frisk 

• Tertiærforebygging: målet er å lære å leve med 
problemet, men hindre at det blir verre 

St.meld.47; Samhandlingsreformen



Forebygging

• Universell forebygging er tiltak rettet mot alle. 

• Selektiv forebygging  er tiltak mot risikogrupper. 

• Ved indikativ forebygging  er tiltak rettet mot enkeltpersoner



Populasjons-strategi: Påvirke alle
Antall

Populasjons

strategi

Lav risiko          Middels risiko          Høy risiko



Folkehelseloven (2012)

• Legger ansvaret for innbyggernes helse til kommunen og ikke til 
helsetjenestene i kommunen

• Målet er helse i alt vi gjør

• Folkehelseprofiler som hjelp for kommuene
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Hva sier lovverket om tannhelsetjenesten sin 
rolle i folkehelsearbeidet?
• Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for 

nødvendig forebygging og behandling. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva 
den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen, jf. tannhelsetjenesteloven §
1-2

• Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for befolkningen, jf. 
tannhelsetjenesteloven § 1-3. Forebyggende tiltak skal prioriteres foran behandling.

• Lov om folkehelse (lenke) skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter 
setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven 
skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. Fylkeskommunen skal ha 
nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og de positive og negative faktorene som kan 
virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på relevant kunnskap fra 
tannhelsetjenesten, jf. folkehelseloven § 21, for eksempel data om tannhelsen til barn og unge.

• Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, blant annet ved å gjøre 
tilgjengelig opplysninger om tannhelse (i henhold til § 21, jf. § 5 første ledd bokstav a.) Kommunen 
skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer 
som kan virke inn på denne.





Forebygging

• Innenfor tannhelse vil primærforebygging bety å hindre at ny karies, 
gingivitt eller andre tannsykdommer/tilstander, eksempelvis 
erosjoner, oppstår.

• Sekundærforebygging handler om å stanse sykdomsutvikling, det vil si 
stoppe utvikling av allerede oppståtte karieslesjoner (non-operativ 
behandling) eller andre sykdommer. 

• I tilfeller der lesjonene ikke kan behandles non- operativt, vil 
fyllingsterapi være et sekundærforebyggende tiltak for å hindre 
pulpakomplikasjoner. 



Første retningslinje for tannhelsetjeneste til 
barn og unge

• 1.Den offentlige tannhelsetjenesten skal drive helsefremmende- og 
forebyggende arbeid og folkehelsearbeid

• 3.Barn og unge bør få kostholdsveiledning i tråd med nasjonale 
kostholdsanbefalinger

• 9. «Motiverende samtale – MI» bør benyttes for å endre uheldig 
tannhelseatferd

• 10. Ungdom som snuser eller røyker bør få tilbud om hjelp til å slutte



4+4 NCD
• Norge har forpliktet seg på Verdens 

Helseorganisasjons mål om redusere for tidlig 
død (før 70 år) av de ikke-smittsomme 
sykdommene kreft, hjerte- og kar sykdom, 
kols og diabetes med 25 % før 2025, og dette 
er utvidet til en tredjedel før 2030 i FNs 
bærekraftsmål.

• De fire store ikke-smittsomme sykdommene 
har fire felles risikofaktorer: Tobakk, Alkohol, 
Kosthold og Fysisk aktivitet

• Arbeid med risikofaktorene gir resultater for 
mange sykdommer 

• Alle gjør litt- til sammen gjør vi mye



Årsakskjeden

Bakenforliggende 

faktorer: 

inntekt, oppvekst,

utdanning, arbeid …

Adferd - tobakk, 

fysisk inaktivitet og 

ernæring - og 

identifisert sosial og 

fysisk miljørisiko

Biologiske

risikofaktorer

- blodtrykk

- kolesterol

- KMI….

God helse/

sykdom



Skadelig
alkoholbruk

10 %

Saltinntak
30 %

Tobakksbruk
30 %

Fysisk inaktivitet
10 %

25% reduksjon I for tidlig død av de ikke-smittsomme sykdommene
Kreft, Hjerte- og karsykdom, Kols og Diabetes

Final 9 voluntary global targets agreed upon for the prevention and control of NCDs

Medisiner og
teknologi

80 %

Forhøyet
blodtrykk

25 %

Diabetes/fedme
0 %

Misbruk-
behandling og

terapi
50 %
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20 prosent økt forbruk 
av grove kornvarer

20 prosent økt forbruk 
av grønnsaker og 20 prosent 
økt forbruk av frukt og bær

20 prosent økt forbruk 
av fisk

22 prosent redusert 
saltinntak

Redusert innhold av mettet fett 
i kosten til 12 energiprosent

Redusert innhold av tilsatt sukker 
i kosten til 11 energiprosent

60 prosent fullammes ved 4 måneder, 
25 prosent fullammes ved 6 måneder og 
50 prosent ammes ved 12 måneders alder

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold
Mål 2021





Helsedirektoratets kostråd
VELG MER:

Grønnsaker, frukt og bær

Fisk og fiskeprodukter

Bevegelse i hverdagen

VELG HELLER:

Grove kornprodukter enn fine

Olje og myk margarin enn smør

Magre meieriprodukter enn fete

Vann enn saft og brus

VELG MINDRE:

Rødt kjøtt og kjøttprodukter

Salt og matvarer med mye salt

Sukker, brus, saft og godteri

Stillesitting



Høsten 2017: 
Sukkerkampanje

• Tiltak for å redusere inntak av tilsatt sukker

• #lørdagheleuka

• Målgruppene var barn og unge 9-13 år og foreldrene 
deres

• Nå bredt: samarbeid med fotballforbundet, 
forebyggende helsetjenester og tannhelsetjenesten

• Materiell:
• Filmer med Kevin Vågenes som hovedkarakter
• Undervisningsmateriell om sukker (Sukkerskolen)
• Plakat
• Presentasjoner til bruk i helsestasjon, skolehelsetjeneste og skole
• Kompetanseheving av helsepersonell/ansatte

Helsedirekt
oratet 18

https://www.youtube.com/watch?v=kXSmh4DFBIc&list=PLS9Dbtm5qG5U6BnQPZfN6NhgispMc7rqJ
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/undervisningsmateriell-om-sukker


Tre kampanjepilarer

• Samarbeid med fotballen

• Tannhelsetjeneste, friskliv og skolehelsetjeneste 

• Massekommunikasjon foreldre

• Alliansesamarbeid som grunnlag i alle spor (bransje, frivillige, 
tannlegeforeningen, allmennlegeforeningen m.fl.) 



Dette vet vi

• Sukkerinntaket i befolkningen er for høyt.
• Hovedkilder: Drikke med sukker, 

Sjokolade/godteri, kaker og kjeks
• Høyere sukkerinntak blant barn og unge enn 

hos voksne 
• Sukkerinntaket øker med alder blant barn og 

unge.
• Sunn mat er særlig viktig for barn i vekst og 

utvikling
• Samtidig som sukkerinntaket hos barn og unge 

er for høyt, spiser de for lite frukt og grønt 



Sukkerinntak øker med alder hos barna

Sukkerkampanjen 201721
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Sukker og helseutfordringer

Øker risiko for 
vektøkning, overvekt 
og fedme og 
diabetes type 2

Øker risiko for 
tannproblemer



Sukkerskolen:
Lørdagsgodt 3 ganger i uka = 3900 sukkerbiter



Kampanjefilmer

Diskriminering

Casefilm https://fil.email/Z6OD1k35

https://youtu.be/kXSmh4DFBIc
https://fil.email/Z6OD1k35


Hvordan kan vi gjøre?

• Spørre, påpeke, rådgi og henvise

• Vise holdninger!

Hvordan kan vi samarbeide?

• Hvordan kan Helsedirektoratet bidra? materiell, nett, undervisning –
ex sukkerskolen

• Hvordan kan Tannhelsetjenesten bidra: rådgiver, implementør, 
påvirkningsaktør



Ungdom som snuser eller røyker bør få tilbud 
om hjelp til å slutte
• Tannhelsepersonell bør delta i det helsefremmende og forebyggende arbeidet 

mot tobakk ved å 

•

• benytte "Minimal intervensjon*i møte med barn fra 12 år og oppover i 
forbindelse med statusundersøkelsen (lenke til anbefaling om 
statusundersøkelse)

• informere ungdom som snuser eller røyker om apper, nettsteder og eventuelt 
lokale tilbud med hjelp til avvenning 

• informere ungdom om at fastlegen kan vurdere medikamentell behandling og gi 
strukturert hjelp over tid til de som ønsker å slutte. 

•

• Tannhelsepersonell kan også delta i det helsefremmende og 
tobakksforebyggende arbeidet ved å delta i lokalt folkehelsearbeid



Daglig røyking og snusbruk voksne (16–74 år)

• 11 % røyker daglig

• 12 % snuser daglig

Helsedirektoratet 28
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Daglig røyking og snusbruk unge (16–24 år)

Helsedirektoratet 29

• 3 % røyker daglig
• 19 % snuser daglig
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Hvor dødelig er røyking?

• I gjennomsnitt tapte hver person som døde av røyking, 11 leveår sammenliknet 
med forventet gjenstående levetid

• Ca 5 millioner mennesker i verden dør hvert år på grunn av røyking

• I Norge viser tallene at blant dem som røyker over 20 sigaretter per dag, dør 26% 
av kvinner og 41% av menn før fylte 70 år. Tilsvarende tall for personer som aldri 
hadde røykt var 9% og 14%. 

• Beregninger anslår at  minst 5100 dødsfall i Norge er forårsaket av røyking- det er 
14 som dør hver dag. (andre har tall opp til 6600)

• FHI- Hvor dødelig er røyking? Oslo, 2006



Hovedpunkter: 
• Flimmerhår lammes- støv og giftstoffer kommer ned i lungene

• Betennelsesreaksjon i luftveiene

• CO tar plassen til O2 på røde blodceller- dårligere oksygentilgang 
for cellene (også dårligere sårtilheling)

• Elastisitet i lungene ødelegges

• Årene trekker seg sammen- blodtrykk og puls øker- dårligere 
sirkulasjon

• Åreveggene blir stivere og det blir fettavleiringer

• Blodplatene blir mer klebrige

• Arvestoffet skades- kreftutvikling

• Og røyking skader tennene

| Tobakk



Munnhulen

• Misfarging og dårlig ånde

• Røyking er forbundet med kreft, leukoplaki, røykegane, økt 
pigmentering, candidainfeksjon, periodonitt, akutt nekrotiserende 
ulcerativ gingivitt og misfarginger 

• Røykestatus er viktig faktor for prognose for sårtilheling, implantater 
og kosmetisk tannpleie



Røyking og risiko for munnhulekreft
• Tobakk utsetter munnhulen for kreftfremkallende stoffer 

• Tobakk antas å være grunnen til 50-90% av kreftformen 
plateepitelcarcinom i munnhulen på verdensbasis

• Kreft og forstadier til kreft i munnhulen er 4-7 ganger 
vanligere hos røykere enn ikkerøykere

• Årlig påvises ca 400 nye tilfeller av kreft i munnhulen i 
Norge. Forekomsten blant menn er omtrent dobbelt så 
stor som blant kvinner. 

• Røykeslutt minker risikoen for munnhulekreft iløpet av 
5-10 år

• (kilde Cochrane review- Interventions for tobacco cessation in the dental setting) & Munn- og halskreftforeningen



Helseskader ved snus

• Avhengighetsskapende

• Mindre farlig enn sigaretter

• Vet at snus inneholder flere av de samme kreftfremkallende stoffene som 
sigaretter

• Bruk av snus gir endringer i munnslimhinnen der snusen plasseres

• Økt dødelighet ved hjerteinfarkt når man har snus inne

• Kreftfare- spiserør, bukspyttkjertel og munnhule

• I svangerskap gir snus mange skader tilsvarende røyking 
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Snus og svangerskap
Mange av de samme 
skadevirkningene ved snusbruk 
som ved å røyke sigaretter i 
svangerskapet:

• for lav fødselsvekt

• for tidlig fødsel 

• dødfødsel 

• øker risikoen for pustestopp i 
nyfødtperioden

18.06.2018| Tobakk| 35



Hvordan snakke med pasienter om 
tobakksbruk?

”You’ve got to ask. Asking is, in my opinion the
world’s most powerful- and neglected- secret to 
success” (Percy Ross)

Minimal intervensjon

• Spør «Røyker du?» «Snuser du?»

• Hvis ja- «Hva tenker du om det?»

• «Jeg vil anbefale deg å slutte og jeg kan hjelpe deg»

| 



Tannundersøkelse og unge og snus

• Unge møter til tannundersøkelse regelmessig. Det er stor 
oppslutning. 

• Ved undersøkelse av munnhulen sees tegn på snusbruk. Det er viktig 
at dette kommenteres. 

• Unge som ikke bruker snus bør få positiv tilbakemelding på dette. 

• Snakk med alle om tobakksbruk!



Hvor ofte spør tannpleier pasienten om røyking?

• Tannpleierne snakket i gjennomsnitt 18 min pr uke med 
pasienter om røykevaner, tannlegene brukte 13 min. 

• Ved førstegangskonsultasjon ble 6/10 spurt om røykevaner av 
tannlegen, mens tannpleiere tok opp røyking i 7/10  

konsultasjoner.

• Preventing tobacco use in Norwegian dental practice Marianne Lund, Karl Erik Lund, Jostein Rise Community dentistry and oral 
epidemiology ,2004, 32: 385-394 

• Spørreskjema ble sendt postalt til et tilfeldig utvalg på 1500 tannleger (svarprosent 68 %) og alle tannpleiere (522 totalt, 
svarprosent på 61).

http://www.sirus.no/nor/Forskning/Tobakk/Publikasjoner/Bok-_og_tidsskriftsartikler/?profile=559&template=userlistnor
http://www.sirus.no/nor/Forskning/Tobakk/Publikasjoner/Bok-_og_tidsskriftsartikler/?profile=609&template=userlistnor
http://www.sirus.no/nor/Forskning/Tobakk/Publikasjoner/Bok-_og_tidsskriftsartikler/?profile=581&template=userlistnor


Hvordan snakke med pasienter om røyking?

Minimal intervensjon

• Spør «Røyker du?» «Snuser du?»

• Hvis ja- «Hva tenker du om det?»

• «Jeg vil anbefale deg å slutte og jeg kan hjelpe deg»

• Vist NNT 33 for røykeslutt etter samtale hos 
tannhelsearbeider (Cocrane: Interventions for 
tobacco cessation in the dental setting)



Hvor henvise videre?

• www.slutta.no- felles inngang til alle Helsedirektoratets hjelpemidler

• Slutta-app

• Fastlege- medikamentell støtte

• Frisklivssentraler- er det tilbud om røykeavvenning i din kommune?

http://www.slutta.no-/


Ny versjon av

• den nye versjonen er lastet ned  over 100.000 ganger
• Den nye appen kom på markedet  i mars 2017
• Forrige versjon av appen rakk 500.000 nedlastinger! 

Det viktigste i oppdateringene til ny app:
• Slutta appen er blitt enklere og mer strømlinjeformet. Nye ting på plass er f.eks:

• Nytt design og ny logo.

• Det vil være mulig å planlegge en sluttdato om du ikke er klar til å starte med det samme. 

• Du vil få mulighet til å slå på kamera (i innstillinger i appen) slik at du ser deg selv som bakgrunn i 
appen. 

• Facebook-delingen er oppdatert, så du kan enkelt fortelle andre om din sluttesuksess.

• Det er mulig å legge inn motivasjonsgrunn og få meldinger basert på din motivasjon. 

• OBS! Har du iphone/ipad, så vil denne nye versjonen overskrive den gamle versjonen. Pass derfor på 
at du husker sluttdatoen din om du er midt i din prosess, så legger du det inn i den nye versjonen 



Slutta-appen

• Daglige motivasjonsmeldinger

• Råd og tips om hvordan slutte 

• Statistikk over sparte penger

• Telling av hvor lenge du 

har klart det

• Fakta

p



slutta.no



tobakk.no



Slutta – din røykeslutt



Retningslinjer- revidert versjon

• Gjelder for hele helsetjenesten

• Ikke store endringer siden forrige kom i 
2004

• Viktigste er at vareniklin (Champix) har 
tilkommet (2006)

• Gjennomgang av de viktigste 
anbefalingene i sammenlignbare lands 
retningslinjer

• Oppdaterte referanser og gjennomgang av 
Cochraneoppsummeringer

• E-sigaretter

• Kun i digital versjon



Hjelp til snus- og røykeslutt

Minimal intervensjon

1. Røyker du? Snuser du?

2. Hva tenker du om det?

3. Jeg vil anbefale deg å 
slutte og jeg kan hjelpe 
deg

Henvise videre

Slutta-din røykeslutt (Facebook)
slutta.no

Slutta-app
Frisklivssentralen



Frisklivssentral

• kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste som gir 
tilbud om hjelp og støtte til å endre levevaner

• individuell veiledning i snus- og røykeslutt

• snus- og røykesluttkurset «Tobakksfri»

• motiverende intervju

• samarbeider med tannhelsetjenesten

www.helsenorge.no/frisklivssentral

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler

http://www.helsenorge.no/frisklivssentral
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler


Hvordan veilede i snus- og røykeslutt?

Motiverende intervju

«Motiverende samtale – MI» bør 
benyttes for å endre uheldig 
tannhelseatferd

Anbefaling i «Helsefremmende- og 
forebyggende tiltak for barn og 
unge» 



Motiverende intervju (MI)

• Klientsentrert

• Dialog fremfor råd

• Empatisk 

• Ikke-moraliserende



Motiverende intervju

• Aktiv lytting

• Åpne spørsmål
– Hvorfor har du lyst til å slutte å røyke?

– Hvordan var det da du forsøkte sist? Fortell!

• Refleksjon
– Du er lei av å røyke

– Du ønsker å være en frisk og sporty bestemor

• Oppsummering 
- Du vet ikke helt om du vil slutte å snuse eller ikke, men vi har blitt enige om at jeg sender et kort til 
Røyketelefonen sånn at du kan snakke mer med dem. Er det greit om jeg spør hvordan det går med 
snusingen når du kommer tilbake om ett år?



Hva kan du gjøre?

• Vær profesjonell- egne vaner kan ikke spille inn

• Spør alle – å ikke spørre om tobakk sender også et budskap

• Kommenter på endringer

• Hvis de ikke bruker tobakk- oppmuntre til videre avhold

• Henvis til hjelp

• Når de kommer tilbake: spør igjen

• Lykke til!


