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KAPITTEL: 1

Barn og unge med psykiske eller somatiske
helseutfordringer, habilitering- eller
rehabiliteringsbehov
Barn og unge med psykiske eller fysiske helseutfordringer,
habilitering- eller rehabiliteringsbehov

skal forstås som en samlebetegnelse for barn og unge med en rekke sykdommer/lidelser/tilstander og
andre utsatte barn og unge. Gruppen er svært heterogen.   

EKSEMPLER:

Alvorlig eller omfattende dentale utviklingsforstyrrelser
Alvorlige slimhinnesykdommer
Autoimmune sykdommer (f.eks diabetes, cøliaki, leddgikt)
Barn under barnevernets omsorg
Bevegelseshemninger
Bindevevssykdommer
Craniofaciale utviklingsforstyrrelser
Ervervet hjerneskade
Ervervet somatisk skade eller sykdom (f.eks kreft, astma, Chrons sykdom)
Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser eller autismespekterforstyrrelser
Immunsvikt
Medfødt hjerteanomali
Omfattende språk og kommunikasjonsvansker
Omfattende spise- og ernæringsvansker
Progredierende sykdom i hjerne, sentralnervesystem eller muskulatur
Psykiske lidelser eller sykdom
Psykisk utviklingshemming, eksempelvis Downs syndrom (kognitive utfordringer)
Rusmiddelavhengighet
Sjeldne syndromer som påvirker munnhelse eller funksjon
Spiseforstyrrelser

Barn og unge med store og sammensatte behov

er  ved at de har symptomer og faktorer som er vevd sammen - multisykdomkjennetegnet
se Nasjonal veileder Oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Habilitering og rehabilitering

Habilitering er medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser

Ulike medisinske tilstander eller kroniske sykdommer. Felles er at tilstanden påvirker
funksjonsnivå, læringsevne og livskvalitet i en slik grad at de har behov for strukturert, tverrfaglig
og tverrsektoriell bistand over lengre tid.
 

Rehabilitering - tilstander som er ervervet senere i livet
Somatisk rehabilitering

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov/hvem-er-pasienter-og-brukere-med-store-og-sammensatte-behov
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov
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Rehabilitering etter psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblemer

Se Nasjonal veileder Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

ANDRE NYTTIGE DOKUMENTER

Prioriteringsveilederen   Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten
Nasjonal faglig retningslinje om spiseforstyrrelser

 

Sterk anbefaling

Tidlig identifisering og utarbeidelse av behandlingsplan for barn
og unge med psykiske eller somatiske helseutfordringer,
habilitering- eller rehabiliteringsbehov

Tannlege eller tannpleier bør

samarbeide med helsepersonell, barnehagepersonell eller andre aktuelle om barn og unge
med psykiske eller somatiske helseutfordringer, habilitering- eller rehabiliteringsbehov for å

sikre at de identifiseres tidlig og undersøkes ved tannklinikk
innhente informasjon om barnet eller ungdommen og hvordan de kommuniserer  

vurdere oral motorikk og oral funksjon hos barn som antas å ha oralmotorisk dysfunksjon,
dersom dette ikke er vurdert av andre fagmiljø
benytte  til vurdering av oralmotorisk funksjon og være trente ogNordisk Orofacial Test (NOT-S)
kalibrerte i dette verktøyet.

Tannlege bør

utarbeide behandlings- og oppfølgingsplan for det enkelte barn i samarbeid med tannpleier og
relevante tannlegespesialister
relevante fagpersoner i helsetjenesten
barnet eller ungdommen og barnets foresatte

henvise aktuell barn til spesialist i pedodonti for utredning og utarbeidelse av behandlings- og
oppfølgingsplan.

Tannlege eller tannpleier bør

sørge for at aktuelle tiltak kommer med i barnets individuelle plan i den kommunale
helsetjenesten, hvis barnet har en slik plan
sørge for at ungdommer som har rett til offentlige tannhelsetjenester etter fylte 18 år blir overført
til den aktuelle prioriterte gruppen (b eller c).

 

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/habilitering-av-barn-og-unge-i-spesialisthelsetjenesten
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser
https://www.mun-h-center.se/information-och-utbildning/not-s/
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Se teksten til dette kapittelet angående begreper og hvem som omfattes av gruppen barn og unge med
helseutfordringer, habilitering- eller rehabiliteringsbehov.
 

Tidlig identifisering

Barn kan blant annet henvises fra 

helsestasjon, barneavdeling, habiliteringssenter, Barne - og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
(BUP) eller fastlege
se anbefalingene 

Den offentlige tannhelsetjenesten skal ha et systematisk samarbeid med helsestasjon- og
skolehelsetjenesten (lenke ved publisering)
Den offentlige tannhelsetjenesten bør samarbeide med kommuner og helseforetak om
tannhelsetjenester til barn og unge (lenke ved publisering)

Vurdering av oral motorikk og funksjon

NOT-S (Nordisk Orofacial Test) er en en validert og enkel screeningmetode som benyttes ved mistanke
om oralmotoriske problemer:

Testen er egnet fra 3 år.
Den benyttes for å identifisere områder som kan kreve ytterligere oppmerksomhet og
undersøkelse av spesialist i pedodonti eller andre aktuelle samarbeidspartnere (andre
tannlegespesialister, habiliteringstjeneste, helsestasjon, fastlege, barnehage og skole med
flere).
TAKO-senteret har kunnskap om NOT-S. Det anbefales å kjøpe en bildemanual som kan

eller på tlf. +46 31 750 92 00bestilles gjennom Mun-H-centers nettsalg 
På nettsiden   finnes skjema på norsk under «NOT-S formulär på olika språk»NOT-S

Behandlings- og oppfølgingsplan i tannhelsetjenesten

Korte og langsiktige mål om helsefremmende og forebyggende tiltak og behandling
Forebyggende tiltak hjemme og på tannklinikken, se kapitlene om helsefremmende og

 og anbefalingen forebyggende tannhelsetjenester Barn med helseutfordringer eller
 (lenke ved publisering)habiliteringsbehov bør få effektive forebyggende tjenester

Ikke-operativ kariesbehandling
Hyppighet av treningstimer i tilvenningsperioder og oppfølgingstimer i vedlikeholdsperioder
Samarbeidspartnere. Hvem som kan hjelpe til under trening, for eksempel barnehagelærer.
Nøkkelaldre hvor spesielle ting skal undersøkes
Hvordan barnet følges opp hjemme, for eksempel hvem som har ansvar for tannpuss og
hvordan tannpuss utføres.
Hvem som kontaktes ved eksempelvis narkoseplanlegging for å få samlet mest mulig tilsyn i en
narkose
Hvor ofte planen skal evalueres/revideres

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Tidlig identifisering og behandlingsplan

Barn med psykiske eller somatiske helseutfordringer, habilitering- eller rehabiliteringsbehov er en
heterogen gruppe. Klinisk erfaring viser at individer med helseutfordringer eller funksjonsnedsettelser
ofte har vanskeligheter med å gjennomføre daglig tannpuss og tannbehandling, og flere har
sammensatte tilstander med behov for tilpassede og koordinerte helsetjenester. Tidlig identifisering av

https://www.mun-h-center.se/information-och-utbildning/not-s/
http://www.lds.no/avdelinger/tako-senteret/
http://www.mun-h-center.se/en/Mun-H-Center/Mun-H-Center-E/NOT-S/
http://www.mun-h-center.se/en/Mun-H-Center/Mun-H-Center-E/NOT-S/
https://www.mun-h-center.se/information-och-utbildning/not-s/
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-020-ar
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-020-ar
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-020-ar/ikke-operativ-behandling-av-emaljekaries-hos-barn-og-unge
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barnet eller ungdommen, utredning, tverrfaglig samarbeid og utarbeidelse av behandling- og
oppfølgingsplan i tannhelsetjenesten, kan bidra til å sikre pasienten riktige tjenester til riktig tid, noe
som faller inn under forsvarlighetskravet i  helsepersonelloven § 4

I helse- og omsorgstjenesten skal pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester tilbys 
, eller koordinator hvis de takker nei til individuell plan individuell plan

Oral motorikk og funksjon

Forskningsgrunnlaget er begrenset, men viser at individer med habiliteringsbehov ofte har oral
dysfunksjon. De har vanskeligheter med å utføre daglig tannpuss og gjennomføre tannbehandling. De
har ofte mer oral sykdom og symptomer som krever spesialistkompetanse eller samarbeid med andre
medisinske miljøer. Klinisk erfaring viser det samme.

God oral funksjon er viktig for spising, tale, bittutvikling et cetera. Tidlig vurdering av oral motorikk og
oral funksjon vil bidra til at eventuelle tiltak settes i gang tidlig.

Vurdering

FORDELER OG ULEMPER

Fordeler:

Sikre at barnet får rett behandling til rett tid.
Bidra til optimal oral helse ut fra den enkeltes forutsetninger.
Gjenopprette oral funksjon så tidlig som mulig.
Bedre livskvalitet.

Ulemper ikke funnet.

KVALITET PÅ DOKUMENTASJONEN

Lav

VERDI OG PREFERANSER

NOT-S:

Det antas ikke å være noen betydelig usikkerhet eller variasjon med hensyn til hvordan folk verdsetter
de viktigste utfallene. Den relative viktigheten av utfallene over er vurdert etter en skala fra 1-9 (høyest):

Optimal oral funksjon: 9
Optimal oral helse ut fra den enkeltes forutsetninger: 9
Begrense utvikling av bittfeil: 9
Bedre livskvalitet: 9

RESSURSHENSYN

Det forventes ubetydelige budsjettkostnader. Anbefalingen får administrative konsekvenser for noen.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256/KAPITTEL_1#%C2%A71
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1.  

2.  

Tidlig identifisering, behandlings- og oppfølgingsplan er nødvendig ut fra faglig forsvarlighet, og mange
gjør dette idag. En del personell må bruke tid til etablering av samarbeidsrutiner og utarbeide
behandlings- og oppfølgingsplaner

Kartleggingsverktøyet NOT-S koster lite, men personell som skal benytte dette må lære seg verktøyet.
Det kan gjøres ved hjelp av nettet og veiledning av spesialist i pedodonti eller andre som kan det. 

Forskningsgrunnlag

Populasjon

Barn og ungdom med habilteringsbehov

Intervensjon

Vurdering av oral motorikk og funksjon for hvert barn

Komparator

Ingen vurdering av oral motorikk og funksjon

Utfall

Sammendrag av studie

Kunnskapsgrunnlaget er basert på tre primærstudier fra søk, utført av biblioteket i Helsedirektoratet.

En svensk database studie så på oral helse og oral motorisk funksjon blant individer med sjeldne
sykdommer og inkluderte 1703 individer (alder 3–67 år) med 169 sjeldne sykdommer og sammenliknet
med en gruppe friske kontroller (n135, alder 3–14 år) (Sjögreen et al., 2015). Resultatene viste at
individer med sjeldne sykdommer oftere hadde vanskeligheter med å utføre tannbehandling samt å
utføre daglig tannpuss. Dysmorfologi og oral motorisk dysfunksjon var også hyppige funn i denne
gruppen. Pasienter med sjeldne sykdommer hadde oftere symptomer som krevde
spesialistkompetanse.

En studie undersøkte oral dysfunksjon hos barn og unge med myotonisk dystrofi (Sjögreen et al.,
2007). Studien inkluderte 56 barn og unge i alderen 2–21 år med myotonisk dystrofi av varierende
alvorlighet og 56 matchede kontroller. Resultatene viste høy forekomst av oral dysfunkasjon som
nedsatt ansiktsmimikk, uforståelig tale, problem med å uttale konsonanter, svelgproblem (dysfagi) og
sikling hos studiegruppen sammenlignet med kontrollgruppen.

En svensk studie (Bäckman et al., 2003) undersøkte effekten av ganeplater for oralmotorisk trening og
språkutvikling av barn med Downs syndrom (n42). Barna ble fulgt fra 6 måneder til 18 måneder og
sammenliknet med to grupper barn: en gruppe barn med Downs syndrom uten behandling med
ganeplater og en gruppe barn med normal utvikling. Resultatene viste at ganeplater ikke påvirket
tannfrembrudd, typen og forekomsten av sugevaner, tungemorfologi eller symptomer av hypotoni. I
kombinasjon med motorisk og sensorisk stimulering, hadde plater positiv effekt på oralmotorisk
funksjon og forutsetninger for artikulasjon i studiegruppen sammenliknet med barn med Downs
syndrom uten behandling med ganeplater.

Dokumentasjon av litteratursøk 2015 (pdf)

Referanser

Bäckman B, Grevér-Sjölander AC, Holm AK, Johansson I. Children with Down Syndrome: oral
development and morphology after use of palatal plates between 6 and 18 months of age. Int J
Paediatr Dent. 2003 Sep;13(5):327-35.

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2-horingsutkast/barn-og-unge-med-psykiske-eller-somatiske-helseutfordringer-habilitering-eller-rehabiliteringsbehov/tidlig-identifisering-og-utarbeidelse-av-behandlingsplan-for-barn-og-unge-med-psykiske-eller-somatiske-helseutfordringer-habilitering-eller-rehabiliteringsbehov/0002-0004-1101217778120110/Dokumentasjon%20av%20litteraturs%C3%B8k%20PICO%203.2_2015.pdf?downloadfalse
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2.  

3.  

Sjögreen L, Engvall M, Ekstrom AB, Lohmander A, Kiliaridis S, Tulinius M : Orofacial dysfunction
in children and adolescents with myotonic dystrophy. Dev Med Child Neurol 2007;49(1):18-22
Sjögreen L, Andersson-Norinder J, Bratel J : 12. Oral hälsa och oralmotorisk funktion hos
personer med sällsynta diagnoser - en databasstudie. Swed Dent J 2015;39(1):23-37

Sterk anbefaling

Effektive og tilpassede helsefremmende og forebyggende
tjenester til barn og unge med psykiske eller somatiske
helseutfordringer, habilitering- eller rehabiliteringsbehov

Tannlege eller tannpleier bør 

gi  som er tilpasset det enkelte barneffektive forebyggende tannhelsetjenester
samarbeide tverrfaglig om forebyggende tannhelsetiltak som også ivaretar riktig ernæring og
annen medisinsk oppfølging
samarbeide med barnets foresatte eller omsorgspersoner om daglig forebyggende
tannhelsetiltak 
tilpasse tiltakene til barnet og familiens situasjon
innarbeide tiltakene i barnets   (lenke vedbehandlings- og oppfølgingsplan i tannhelsetjenesten
publisering)
sørge for at aktuelle tiltak kommer med i barnets   i helse- og omsorgstjenesten,individuell plan
hvis barnet har en slik plan. 

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Det vises til følgende kapitler om helsefremmende og forebyggende tiltak:

Helsefremmende og forebyggende tannhelsetjenester til alle barn
Forebyggende tannhelsetjenester og oppfølging av barn og unge med risiko for
tannsykdom
Ikke-operativ kariesbehandling av barn og unge

Se teksten til dette kapittelet om hvem som omfattes av gruppen barn med psykiske og somatiske
helseutfordringer, habilitering- eller rehabiliteringsbehov.

Tverrfaglig samarbeid

Se anbefalingene under kapitlet om t .verrfaglig samarbeid

Samarbeid med barn og foresatte 

Involver barnets foresatte eller omsorgspersoner
Vurder familiesamtaler med barnet, foresatte og søsken, informer og gi opplæring i aktuelle
tiltak.

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-020-ar/helsefremmende-og-forebyggende-tannhelsetjenester-til-alle-barn-og-unge
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256/KAPITTEL_1#%C2%A72
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-020-ar/helsefremmende-og-forebyggende-tannhelsetjenester-til-alle-barn-og-unge
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-020-ar/forebyggende-tannhelsetjenester-og-oppfolging-av-barn-og-unge-med-risiko-for-tannsykdom
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-020-ar/forebyggende-tannhelsetjenester-og-oppfolging-av-barn-og-unge-med-risiko-for-tannsykdom
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-020-ar/ikke-operativ-behandling-av-emaljekaries-hos-barn-og-unge
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-020-ar/forebyggende-tannhelsetjenester-og-oppfolging-av-barn-og-unge-med-risiko-for-tannsykdom
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Forskningsgrunnlaget viser at individer med sjeldne sykdommer ofte har vanskeligheter med å
gjennomføre vanlig tannbehandling og utføre daglig tannpuss. De har økt behov for tilpassede
helsefremmende og forebyggende tannhelsetjenester. 

Barn med helseutfordringer, habilitering- eller rehabiliteringsbehov er en heterogen gruppe. Klinisk
erfaring viser at individer med helseutfordringer eller funksjonsnedsettelser ofte har vanskeligheter med
å gjennomføre daglig tannpuss og tannbehandling, og har økt behov for tilpassede forebyggende tiltak.

Vurdering

FORDELER OG ULEMPER

Fordeler:

Sikre optimal oral helse ut fra den enkeltes forutsetninger.
Bedre livskvalitet.

Ulemper ikke funnet. 

KVALITET PÅ DOKUMENTASJONEN

Lav

VERDI OG PREFERANSER

Det antas ikke å være noen betydelig usikkerhet eller variasjon med hensyn til hvordan folk verdsetter
de viktigste utfallene.

 

RESSURSHENSYN

Det forventes ingen busjettkostnader og liten eller ingen økning i ressursbruk.

Forskningsgrunnlag

Populasjon

Barn med alvorlige og sammensatte behov

Intervensjon

Kariesforebyggende tiltak, innkallingsintervaller, behavioural management, provision of dental care

Komparator

Barn uten sykdom/friske

Utfall

Sammendrag av studie

Kunnskapsgrunnlaget er basert på to systematiske oversikter og 16 primærstudier fra søk utført av
biblioteket i Helsedirektoratet.
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En systematisk oversikt så på kariesforekomst blant barn med leppe-gane spalte sammenliknet med
kontroller (Hasslöf &Twetman 2007). Oversikten var av moderat metodologisk kvalitet og inkluderte
seks studier med barn i alderen 1.5–16 år. De inkluderte studiene var vurdert til å ha moderat til lav
metodologisk kvalitet. Oversikten konkluderte med at det var  evidens for at barn medikke god nok
leppe-gane-spalte hadde mer karies sammenliknet med kontroller.

En systematisk oversikt så på oral helse hos personer innlagt på intensivavdeling på sykehus
(Terezakis et al., 2011). Fem studier ble inkludert, hvorav en studie omhandlet barn. De inkluderte
pasientene var innlagt på intensivavdeling fra 5–20 dager. Det var varierende regimer for ivaretakelse
av munnhelse i de forskjellige studiene, vaske med tupfer og saltvann, rense med saltvann,
skumgummi fuktet med vann, barnetannbørste med tannkrem, sterilt vann eller saltvann. Resultater
viste at oral helse forringes som følge av sykehusinnleggelse. Økt mengde dentalt plakk og økt
forekomst av gingivitt ble funnet, og hos intuberte pasienter ble det funnet økt forekomst av mucositt.
Studienes varighet var for korte til å vurdere utvikling av karies eller periodontitt.

Karies

En svensk registerbasert studie så om medfødte misdannelser medfører økt risiko for approksimal
karies i tenårene (Juhlin et al., 2013). Studien inkluderte 18 142 svenske tenåringer (13–19 år),
informasjon om misdannelser (kategorisert i ni grupper) var hentet fra fødselsregister, mens kariesdata
fra Public Health Care Administration database. Studien konkluderte med at medfødte misdannelser 

 medførte økt kariesrisiko i denne populasjonen.ikke

En studie hvor tannhelse hos pasienter med miotonisk dystrofi (MD) (n56, alder 2,7–18,0 år) ble
sammenliknet med tannhelsen hos friske pasienter, fant at pasientene med MD hadde mer karies,
plakk og gingivitt sammenliknet med friske kontroller (Engvall et al., 2007). De hadde oftere problemer
med kjeveledd (TMD) og dårligere kooperasjon. De hadde også oftere behov for tannbehandling i
narkose. Oppfølgingsstudien (Engvall et al., 2009) viste at problemene (økt plakkmengde, karies og
gingivitt samt TMD problemer) ikke ble redusert med alderen.

En studie så på tannhelse og atferdsaspekter blant premature barn (Ph.d. Brogardh-Roth 2010). Barn
født i svangerskapsuke 23–32 (n187) ble sammenliknet med barn født under termin (n187).Barn ble
fulgt opp fra førskolealder til tenårene. Resultatene viste at førskolebarn i denne gruppen oftere hadde
atferdsproblemer knyttet til tannbehandling. Det var ingen forskjeller mellom gruppene i forhold til
karies. Premature barn hadde høyere risiko for molar-incisor hypomineraliseringsforsyrrelse (MIH), de
hadde også mer plakk og gingivitt sammenliknet med kontrollgruppen.

En annen studie undersøkte tannhelse og risiko for tannsykdom hos ungdom (45 stk.) som var født
premature (før uke 29) sammenlignet med ungdom som var født til termin (Rythen et al., 2012).
Resultatene viste høyere forekomst av plakk, gingivitt og mutansstreptokokker hos de som var født
premature. De hadde også lavere salivasekresjon og høyere forekomst av mineraliseringsforstyrrelser
sammenlignet med kontrollene. Det var ingen forskjell i kariesforekomst mellom gruppene.

En studie undersøkte sammenheng mellom kreft og karies (Wogelius et al., 2008). Studien var
register-basert hvor data fra kreftregister og tannhelsetjenesten ble koblet. Barna ble delt i grupper med
kreftdiagnose før 5-årsalder, ved 5–6 år, 7–11 år og 12–14 år. Tannundersøkelser ble utført ved 7, 12
og 15 år. Resultatene viste at kariesforekomst hos barn med kreftdiagnose før 5-årsalder var lik
kariesforekomst hos barn uten kreftdiagnose. For barn med kreftdiagnose ved 5–6-årsalder var det
høyere kariesforekomst ved 7- og 12-årsundersøkelser, men ikke ved 15-årsundersøkelse. For barn
med kreftdiagnose etter 7-årsalder var det ingen forskjell i kariesforekomst sammenlignet med barn
uten kreftdiagnose. Ved 15-årsundersøkelse var det ingen forskjell i kariesforekomst mellom barn med
kreftdiagnose og barn uten kreftdiagnose. Forfatterne konkluderte med at forekomst av karies var økt
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for barn som fikk kreftdiagnose ved 5–6-årsalder, men at denne forskjellen ble utjevnet over tid og var
borte ved 15-årsalder.

En studie undersøkte kariestilvekst hos barn med Type-1 diabetes i forhold til metabolsk kontroll og
kariesrisikofaktorer (Twetman et al., 2002). Studien inkluderte 64 barn/ungdom i alderen 8–16 år med
nydiagnostisert diabetes. Deltagerne ble fulgt i 3 år, og kariesutvikling i perioden ble registrert.
Resultatene viste at kariestilveksten i det permanente tannsett var høyere hos barn med dårlig
kontrollert diabetes sammenlignet med barn med velkontrollert diabetes. Det var ingen forskjell i
kariestilvekst i det primære tannsett.

To studier fra Sverige undersøkte oral helse/karies hos barn med astma. Den ene studien fokuserte på
oral helse hos førskolebarn med astma (Stensson et al., 2010), den andre på kariesforekomst hos
ungdom med langvarig astma (Stensson et al., 2010, Caries Res). Studien blant førskolebarn inkluderte
64 barn med astma og 50 barn uten astma (kontrollgruppe), barna ble fulgt fra 3- til 6-årsalder med
munnundersøkelse (karies, plakk og gingivitt) både ved 3 og 6 år. Resultatene viste at barn med astma
hadde flere kariøse tenner ved 3 år og utviklet mer karies i alderen 3–6 år enn barn uten astma. Barn
med astma hadde flere flater med blødende gingivitt enn barn uten astma ved både 3 og 6 år, det var
ingen forskjell i munnhygienevaner mellom gruppene. Barn med astma fikk hyppigere sukkerholdig
drikke og munnpusting forekom hyppigere blant barn med astma enn barn uten astma.

I studien med ungdom med langvarig astma (gjennomsnittlig 10 år) deltok 20 ungdom med astma og 20
uten (matchede kontroller) i alderen 12–16 år. Resultatene viste at ungdom med astma hadde høyere
kariesforekomst, mer gingivitt og lavere stimulert salivasekresjon enn ungdom uten astma.

Saliva egenskaper

En studie så på saliva egenskaper som kan knyttes til karies (sekresjonshastighet, bufferkapasitet,
antall kariogene bakterier) blant pasienter med 22q11 syndrom sammenliknet med friske kontroller
(Klingberg et al., 2007). Studien inkluderte 29 pasienter og 29 kontroller. Resultatene viste at økt
kariesrisiko blant disse pasientene kan forklares av endringer i saliva sammensetning og lavere
sekresjonsrate.

Tannbehandlingsangst

En studie sammenliknet forekomst av tannbehandlingsangst blant premature barn (n109, alder 12–14
år) sammenliknet med kontroller (n108) og fant ingen forskjeller mellom gruppene (Brogardh-Roth et
al., 2010).

En studie undersøkte sammenheng mellom astma, øreproblem og tannbehandlingsangst hos 1235
barn i alderen 6–8 år i Danmark (Wogelius et al., 2003). Resultatene viste sammenheng mellom bruk
av astmamedisiner og tannbehandlingsangst, og mellom hyppige øreproblem og
tannbehandlingsangst. Økende alder og tidligere gjennomført tannbehandling ga mindre
tannbehandlingsangst.

En studie undersøkte tannbehandlingsangst hos barn som har overlevd kreft (cancer survivors)
Wogelius et al., 2009). Studien inkluderte 51 barn som hadde overlevd kreft og 192 friske
(kontrollgruppe) i alderen 6–14 år. Resultatene viste ingen forskjell i tannbehandlingsangst mellom barn
som har gjennomgått behandling for kreft og friske barn.

Oral dysfunksjon
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En svensk database studie så på oral helse og oral motorisk funksjon blant individer med sjeldne
sykdommer og inkluderte 1703 individer (alder 3–67 år) med 169 sjeldne sykdommer, i tillegg til en
gruppe friske kontroller (n135, alder 3–14 år) (Sjögreen L et al.,2015). Resultatene viste at individer
med sjeldne sykdommer hadde oftere vanskeligheter med å utføre tannbehandling samt å utføre daglig
tannpuss. Dysmorfologi og oral motorisk dysfunksjon var også hyppige funn i denne gruppen. Pasienter
med sjeldne sykdommer hadde oftere symptomer som krevde spesialistkompetanse.

En studie undersøkte oral dysfunksjon hos barn og unge med myotonisk dystrofi (Sjögreen et al.,
2007). Studien inkluderte 56 barn og unge i alderen 2–21 år med myotonisk dystrofi av varierende
alvorlighet og 56 matchede kontroller. Resultatene viste høy forekomst av oral dysfunkasjon som
nedsatt ansiktsmimikk, uforståelig tale, problem med å uttale konsonanter, svelgproblem (dysfagi) og
sikling hos studiegruppen sammenlignet med kontrollgruppen.

Dokumentasjon av litteratursøk 2015 (pdf)

Dokumentasjon av oppdatert litteratursøk 2019 (pdf)
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Sterk anbefaling

Tilrettelagte tannhelsetjenester av kompetent personell og høy
prioritering av barn og unge med psykiske eller somatiske
helseutfordringer, habilitering- eller rehabiliteringsbehov

Den offentlige tannhelsetjenesten skal sørge for at 

barn og unge med psykiske eller somatiske helseutfordringer, habilitering- eller
rehabiliteringsbehov prioriteres høyt og får tjenester av kompetent personell

Tannlege eller tannpleier bør  

ha god kunnskap om målgruppene
ha særskilt kompetanse om diagnostikk, utredning, behandling og oppfølging av målgruppen
ha særskilt kompetanse om behandlingstilvenning og kommunikasjon med målgruppen
tilstrebe å gjennomføre undersøkelser av barnet i våken tilstand

Den offentlige tannhelsetjenesten i hvert fylke bør ha

spesialister i pedodonti og dekningsgraden bør økes til 1 spesialist per 30 000–35 000 barn
0–18 år
tannlegespesialister som kan delta i interdisiplinært samarbeid om utredning og behandling av
barn med helseutfordringer, habilitering- eller rehabiliteringsbehov. 

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Se teksten til dette kapittelet om hvem som omfattes av gruppen barn og unge med psykiske eller
fysiske helseutfordringer, habiliterings eller rehabiliteringsbehov.
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Tverrfaglig samarbeid 

For å yte helhetlige og koordinerte tjenester til målgruppen er det behov for systematisk samarbeid med
 (lenke ved publisering)aktuelle enheter i kommuner og helseforetak

Tilrettelagte tjenester

Kommunikasjon og tilvenning er nøkkelen til å utvikle tillit og forebygge vegring eller
 (lenke ved publisering).tannbehandlingsangst

Teknikker for alternativ kommunikasjon og bruk av bildestøtte er nyttig, for eksempel 
. Spesialist i pedodonti kan gi råd.Tegn-til-tale

Spesialpedagoger i barnehager, skoler og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), kan gi
informasjon om kommunikasjonsverktøy for barn med autisme eller lærevansker. 
Barnehageansatte har kunnskap om læringsmodeller for tilvenning og forsterkere som fungerer
for det enkelte barnet for å fremme positiv atferd.

Det kan være letter å gjennomføre undersøkelser av barn i våken tilstand når 

tannlege og tannpleier jobber samtidig med pasienten
det brukes tilstrekkelig tid til tilvenning og undersøkelse.

Organisering av tilbudet i tannhelsetjenesten - eksempler:

1. SPESIALISTER I PEDODONTI 

Spesialist i pedodonti samarbeider med og veileder tannhelseteam i fylket
Pasientene henvises til spesialist i pedodonti, som vurderer hvem som kan behandles
lokalt under veiledning og hvem som bør behandles av spesialist.
Ved lange avstander reiser spesialisten til lokal klinikk og utfører
konsultasjoner, behandling og veileder tannhelseteam. 
 

2. LOKALE SPESIALTEAM OG SPESIALISTER I PEDODONTI

Det utdannes et antall spesialteam spredt i fylket. Teamet består av tannlege, tannpleier
og tannhelsesekretær. Tannlegen er faglig leder.
«Teamarbeid» som arbeidsform er sentralt. Det innebærer blant annet at hver har
definerte arbeidsoppgaver men jobber fleksibelt og kan overlappe hverandres oppgaver.
Arbeidsformen kan øke alles kompetanse og jobbtilfredsstillelse. Pasienten er i sentrum.
Spesialist i pedodonti er lett tilgjengelig for teamet for veiledning. 
Pasientene kanaliseres til spesialteamene som vurderer hvem de kan behandle selv og
hvem som skal henvises videre til spesialist i pedodonti.

Teamets oppgaver

innhente informasjon om barnet og samarbeide tverrfaglig (habiliteringstjenesten, leger,
barnehage)
diagnostikk, utredning, behandlingsplanlegging, behandling, oppfølging
effektiv forebygging
veiledning av tannleger og tannpleiere

Utdanning av lokale spesialteam, utvikling og sikring av teamets kompetanse, eksempler:

https://naku.no/kunnskapsbanken/kommunikasjon-tegn-til-tale
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Opplæring og kurs, for eksempel kurs i kommunikasjon og tilvenning, hvordan
tannhelsepersonell kan lære barn å samarbeide.
Veiledning av spesialist i pedodonti, andre offentlige tannlegespesialister og andre
aktuelle fagmiljøer.
Erfaring ved at teamet har tilstrekkelig antall pasienter for å vedlikeholde kunnskap og
ferdigheter.

I noen tilfeller er det behov for sentralisert behandling ved , for eksempel vedTAKO-senteret
multiple agenesier og multiple cyster.

Spesialister i pedodonti

har bred odontologisk kompetanse, fordypning i utvalgte fagfelt innen klinikk og forskning,
samt kunnskap om barn og unge («barnekompetanse»), kommunikasjon og tilvenning til
tannbehandling.
har en koordinerende rolle i det faglige samarbeid
behandler barn og unge med særlige behov som ikke kan behandles i
allmenntannhelsetjenesten. Data fra Tromsø 2011 (Edblad&Crossner 2012) viste følgende
fordeling av hoveddiagnose i henvisningene:

Allmennsykdom, oralmotorisk forstyrrelse, kraniomandibulær dysfunksjon (26%),
Psykologisk problematikk - tannbehandlingsangst (15%)
Tannutviklingsforstyrrelser (17%)
Erupsjonsforstyrrelser, bittutviklingsforstyrrelser (22%)
Karies, dentale traumer, erosjoner, periodonti- eller gingivale tilstander (14%)
Mykvevspatologi, hardvevspatologi i kjeveben (6%)

Tannlegespesialisters oppgaver generelt er

spesialisert tannbehandling, ofte etter henvisning 
veiledning av tannleger og tannpleiere i pasientbehandling

eventuelt deltakelse i eller utarbeidelse av behandlingsplan
opplæring til tannleger, annet tannhelsepersonell og aktuelt personell i den generelle
helsetjenesten
forskning og fagutvikling
eventuelt faglig veiledning av tannleger under spesialistutdanning.

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Et godt og likeverdig tannhelsetilbud til barn og unge med psykiske eller fysiske helseutfordringer,
habilitering- eller rehabiliteringsbehov krever at denne gruppen barn og unge prioriteres høyt, og at
tjenestene utføres av personell med tilstrekkelig og relevant kompetanse.

Tilrettelagte tjenester kan muliggjøre færre behandlinger i generell anestesi, noe som er en belastning
for barnet og som er kostnadskrevende for samfunnet. Fullverdige undersøkelser i narkose er vanskelig
å utføre fordi funksjon ikke kan vurderes.

I henhold til t  skal fylkeskommunen sørge for at tannhelsetjenester,annhelsetjenesteloven § 1-1
herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder
seg i fylket. Tannleger må ha mulighet til å henvise barn og unge hvis de ikke har tilstrekkelig
kompetanse jamfør . «Helsepersonell skal innrette seg etter sinehelsepersonelloven, § 4. Forsvarlighet
faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og
mulig». 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1983-06-03-54
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
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Spesialiteten pedodonti

Spesialiteten pedodonti er et tverrfaglig område der samtlige odontologiske disipliner blir anvendt på
barne- og ungdomsklientellet. Se  om læringsmål for spesialiteten pedodonti:  spesialistregelverket

Behandle særlig kompliserte eller sjeldne pedodontiske kasus som henvises fra tannleger,
pediatriske og barnepsykiatriske klinikker eller andre instanser
Beherske behandling av pasienter under sedasjon og anestesi
Planlegge forebyggende programmer for enkeltindivider og grupper av individer
Organisere ettersyn og nødvendig behandling for spesielle grupper av barn og Ungdom

Sentrale helsemyndigheter mener det er behov for å øke antall spesialister i pedodonti for å gi et bedre
tilbud til barn med helseutfordringer, habilitering eller rehabiliteringsbehov og til andre barn med store
eller spesielle tannbehandlingsbehov. Staten har etablert to tilskuddsordninger som skal bidra til
formålet:

Lønn til kandidater under spesialistutdanning i pedodonti og til tannleger i utprøving av
spesialistutdanning i multidisiplinær odontologi
Etablering av stillinger for spesialister i pedodonti

Sverige har en godt utbygd spesialisttjeneste i pedodonti, og har evaluert tjenesten jevnlig siden 1983
(Klingberg et al 2010). Antall henvisninger økte med 50% i perioden 1983—2008. Antall henvisninger i
2008 var 15 792 (0,8%) av populasjonen 0-19 år. Hovedgrunnene for henvisning i 2008 var:

tannbehandlingsangst eller atferdsproblemer i kombinasjon med tannbehandlingsbehov (27%) 
medisinske forhold eller habilitering- eller rehabiliteringsbehov (18%)
høy kariesaktivitet (15%)

De siste to gruppene økte mer enn de andre med en tredobling i prosent (relativ andel) fra 1983 til
2008. 

DEKNINGSGRAD OG BEHOV FOR SPESIALISTER I PEDODONTI

I 2008 var dekningsgraden i den offentlige tjenesten i Sverige 1 spesialist per 31 941 barn 0-19 år
(tilsvarer 1 per 30 000 barn 0—18 år). Antall spesialister i pedodonti var relativt konstant fra 1983 til
2008, selv om behandlingsbehovet økte (1). Antall spesialister i 2008 var 73 og det vil øke til 110 i 2021
(50 %). Dette vil trolig gi en høyere dekningsgrad.

Dekningsgraden i Norge har vært lavere og variert mellom fylkene. I januar 2020 var det 
gjennomsnittlig 1 spesialist per 58 000 barn 0-18 år. To fylker fylker har ikke spesialister i pedodonti. I
de øvrige fylkene varierer dekningen fra 1 spesialist per 26 000 - 143 000 barn 0-18 år.

Dekningsgraden har ikke økt vesentlig til tross for statlige tilskuddsordninger. Forklaringer kan være lav
utdanningskapasitet ved to av universitetene og delte meninger blant ledere av den offentlige
tannhelsetjenesten om behovet for spesialister i pedodonti.

Mange forhold påvirker behovet. Blant annet utbredelse av karies og generelle sykdommer i
befolkningen, økonomiske forhold, sosial ulikhet, spesialistenes oppgaver og grensesnittet mot
allmenntjenesten, holdninger og tradisjoner i tannhelsetjenesten og tilgangen til spesialister i pedodonti.

Erfaringer fra det regionale odontologiske kompetansesenteret i Nord-Norge (Edblad et al 2012), og til
dels andre kompetansesentre, er at  

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/tannlege#spesialistregelverk
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1.  

2.  

3.  

henvisningene i pedodonti øker ved ansettelse av spesialister
fylkesgrensen og geografisk avstand til spesialist utgjør barrierer for henvisning.

Spesialister i pedodonti i Norge og Sverige kan ha ulike oppgaver. For eksempel anbefaler denne
retningslinjen tilrettelagt tilbud av psykolog og tannlege for engstelige barn, mens i Sverige behandles
engstelige barn i større grad av spesialist i pedodonti. Det vil også ta tid å øke antall spesialister i
Norge. På grunn av disse faktorene er måltallet for spesialistdekningen oppgitt som et intervall (1
spesialist per 30 000—35 000 barn) og satt lavere enn dekningsgraden i Sverige.

Interdisiplinært samarbeid  

En del barn og unge med helseutfordringer, habilitering- eller rehabiliteringsbehov har oral sykdom eller
tilstander som krever spesialistkompetanse og/eller tverrfaglig samarbeid.  

Tannlegespesialister organisert i den offentlige tannhelsetjenesten kan medføre at det
interdisiplinære samarbeidet mellom tannlegespesialister er lettere å få til, sammenlignet med om
spesialistene er privatpraktiserende. 

Referanser: 

Klingberg G, Andersson-Wenckert I, Grindefjord M, Lundin S, Ridell K, Tsilingaridis G, Ullbro
C. Specialist paediatric dentistry in Sweden 2008 – a 25-year
perspective. International Journal of Paediatric Dentistry 2010; 20: 313–321.
Edblad E, Crossner C. Pedodonti som klinisk specialitet vid Tannhelsetjenestens
kompetansesenter for Nord-Norge. Nor Tannlegefor Tid. 2012; 122:354-9.
Planeringsunderlag avseende specialisttandvårdens utveckling till år 2021. Sveriges kommuner
och landsting 2013.  DNR 13/3773. Tilgjengelig på 
https://skr.se/download/18.2625f9e6145ac763d07a8a7/1398852556118/Specialisttandvård%20planeringsunderlag%20till%202021.pdf

Vurdering

FORDELER OG ULEMPER

Fordeler:
Sikre behandling av kompetent tannhelsepersonell nærmest mulig pasientene.
Optimal oral helse ut fra den enkeltes forutsetninger.
Økt livskvalitet

Ulemper:
Kan være krevende å organisere og lære opp lokale spesialteam

KVALITET PÅ DOKUMENTASJONEN

Ingen studier inkludert

VERDI OG PREFERANSER

Det antas ikke å være noen betydelig usikkerhet eller variasjon med hensyn til hvordan folk verdsetter

de viktigste utfallene. Den relative viktigheten av utfallene over er vurdert etter en skala fra 1-9 (høyest):

Optimal helse ut fra den enkeltes forutsetninger: 9
Begrense angst for tannbehandling: 9

https://skr.se/download/18.2625f9e6145ac763d07a8a7/1398852556118/Specialisttandv�rd%20planeringsunderlag%20till%202021.pdf
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Bedre livskvalitet: 9
Redusere behovet for tannbehandling: 9
Inngripen i organisering: 3

 

RESSURSHENSYN

Noen fylker vil få administrative konsekvenser ved å planlegge og organisere og etablere tilbudet med
personell som har tilstrekkelig og relevant kompetanse. Andre fylker har mye på plass allerede.

Økning av antall spesialister i pedodonti og andre spesialister.

Budsjettkostnadene forventes ikke å være vesentlige fordi

Tiltaket tar tid. Det er svært få spesialister på markedet. De må utdannes ved 3-årig
spesialisering. 
Noen fylkeskommuner har ansatt tannlegespesialister for barn og unge, mens andre fylker
kjøper tjenester av private spesialister.
I noen grad kan/vil tannlegestillinger omgjøres til spesialiststillinger i pedodonti
Helsedirektoratet gir tilskudd til
a) lønn for tannleger under spesialistutdanning og
b) etablering av spesialiststillinger i pedodonti. 

Lokale spesialteam

Budsjettkostnadene forventes ikke å være vesentlige for fylker som velger å etablere lokale
spesialteam. Dette vil også ta noe tid fordi det må planlegges og teamene må læres opp. Kostnadene til
dette fordeles over tid.
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KAPITTEL: 2

Barn og unge med tannbehandlingsangst
(odontofobi)

Sterk anbefaling

Tannhelsepersonell skal tilstrebe å forebygge
tannbehandlingsangst hos barn og unge

Tannhelsepersonell skal

tilstrebe å forebygge utvikling av tannbehandlingsangst (odontofobi) hos barn og unge,
inkludert barn og unge med habiliteringsbehov.

Tannlege eller tannpleier skal

etablere en god og respektfull relasjon til barnet for å skape trygghet og tillit
utvise empati, forklare og berolige
unngå negativ kritikk av barnet
sikre barnets grunnleggende behov for oversikt, kontroll og forutsigbarhet i situasjonen
sikre fravær av smerte fra første besøk.
vurdere å henvise barnet til spesialist i pedodonti eller tilrettelagt tannhelsetilbud,
dersom relasjonsbygging og tilvenning ikke er tilstrekkelig for å skape trygghet for gjennomføring
av behandling.

Barn som er engstelige eller vegrer seg bør møte samme behandler fra gang til gang.

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Generelt om forebygging av tannbehandlingsangst

Tannhelsepersonell har ansvar for å etablere en god og respektfull relasjon til barn og unge. Det er
basis for å utvikle trygghet og tillit samt å sikre barnets grunnleggende behov for oversikt, kontroll og
forutsigbarhet.

Unngå smertefulle gjøremål med mindre barnet har fått smertelindring.
Eksempler på smertefulle gjøremål

Bruk av treveissprøyte med mye kald luft på en hypomineralisert tann eller et stort
kariesangrep
Sondering i en dyp kavitet.

Om barnet har blitt skremt av en tidligere dårlig opplevelse i helsevesenet er det viktig å fange dette
opp ved tidlig alder og problemutvikling.

Etablere en god og respektfull relasjon
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Se anbefalingen Tannhelsepersonell bør tilrettelegge for gode pasientbesøk 
Involver foresatte hvis barnet er under 16 år, og benytt gjerne prinsippene i iMotiverende intervju 
samtalene.

Forberedelse til tannundersøkelse og tannbehandling

Innkalling til tannklinikken kan gjerne inneholde informasjon om hvordan barn og foresatte best
mulig kan forberede barnet til det første møtet med tannpleier eler tannlege.  
Informasjonen bør være tilpasset den faktiske situasjon (bilder fra tannklinikken etc).
Innlem spørsmål om tannbehandlingsangst og sprøytefobi på helseskjema. Helseskjema må
oppdateres ved hver konsultasjon.

"Dine tenner - du har kontroll" (lenke ved publisering) er primært rettet mot barn 8-16 år.
Hvis det krysses av for angst på helseskjema og barnet er over 8 år, kan dette brukes.
Hva barna er redd for er ofte tema i barnehagen. Tannbehandlingsangst kan tas opp ved
samarbeid med barnehagen
For eksempel kan førskolebarn informeres om tannklinikken i barnehagen. Eller få på
tannklinikken, få sitte i stolen og få puss med pimpsten.

Hvordan møte barnet på tannklinikken?

Tilpass din kommunikasjon, informasjon og dine forventninger om mestring, til barnets
utviklingsnivå.
Gi barnet en opplevelse av å bli sett og tatt på alvor. Ha barnets beste i fokus.
Hold avtaler. Ikke gjør mer enn planlagt fordi barnet har vært så flink. Barnet kan oppleve det
som straff.
Ikke bli sint på barnet når ting ikke fungerer slik som planlagt. Det er sjelden barnets feil. 
Ha fokus på det barnet mestrer og gi positive forsterkninger uavhengig av om planlagt
behandling lar seg gjennomføre.
Positive forsterkninger kan gis

Verbalt, eksempelvis ved å si "bra", "du er flink".
Nonverbalt, eksemplevis med et lite klapp.
Premier. Gi alle barn premie på slutten av timen og knytt det til verbal ros. Det er alltid en
grunn for å rose barnet. 

Gi alle barn tilvenning ved prosedyrer som er ukjent for barnet. Fortell først hva som skal gjøres,
og vis barnet før prosedyren utføres (tell-show-do)

Ved angst eller vegring:

Med angst, motstand og vegring forstås at barnet, verbalt eller ved handlinger, gir uttrykk for at han
eller hun ikke ser seg i stand til å samarbeide om undersøkelsen eller tannbehandlingen. Det kan for
eksempel være at barnet sier «jeg vil ikke», gråter, ikke setter seg i tannbehandlingsstolen, holder
munnen lukket eller snur seg vekk når instrumenter nærmer seg munnen.

Hvis barnet er så urolig eller innesluttet at det ikke er kontaktbart, bør barnet ut av
tannlegestolen og til en mest mulig nøytral samtalesituasjon, helst et annet rom.  
Første tiltak er en samtale rundt situasjonen. Barn, foresatte og tannhelsepersonell bør delta i
samtalen. Målet er å kartlegge problemene, finne mulige mestringsstrategier, og i samarbeid
med barnet planlegge videre tilvenning og behandling.
"Beskjed til tannlegen” i "Dine tenner – du har kontroll” (lenke ved publisering) kan benyttes som
mal for samtalen med barnet og utarbeidelse av felles mål for timen.
Uttrykk forståelse og empati for barnets opplevelse av situasjonen, og kom uoppfordret med
tiltak som øker barnets opplevelse av oversikt, forutsigbarhet og kontroll, og dermed mestring i
situasjonen.

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-020-ar/forebyggende-tannhelsetjenester-og-oppfolging-av-barn-og-unge-med-risiko-for-tannsykdom
https://www.helsedirektoratet.no/tema/motiverende-intervju-mi
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Benytt prinsipper som «tell- show – do» ved tilvenning og ha fokus på at barnet har kontroll i
situasjonen.  
Begynn med en prosedyre som barnet etter all sannsynlighet vil mestre, og utforsk gradvis, i
samarbeid med barnet, mer utfordrende prosedyrer.
Avslutt alltid konsultasjonen med en prosedyre barnet mestrer. 
Forsøk tilvenning så lenge barnet opplever økende mestring. Hvis du ikke opplever vesentlig
fremgang så begrens tilvenning til 3 seanser, som hovedregel.

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Omsorgsfull hjelp er en del av forsvarlighetskravet i . Dette innebærer blanthelsepersonelloven § 4
annet å opptre på en måte som ikke medfører at barn og unge utvikler tannbehandlingsangst.
Tannhelsepersonell tilstrebe å forebygge tannbehandlingsangst eller henvise til annen behandler hvis
de ikke har kompetanse til dette selv.  

Forskningsgrunnlaget viste en sammenheng mellom behandlerens atferd og barnas
tannbehandlingsangst eller atferd i behandlingssituasjon. Empatisk kommunikasjon,
passende nivå av fysisk kontakt, verbal forklaring og beroligelse gjør barna mer
samarbeidsvillige og reduserer angst. Bruk av tvang, overtalelse og negativ kritikk av
barnet førte til angst og behandlingsvansker hos barnet.

Risikoen for utvikling av tannbehandlingsangst er enda større for barn med reduserte
kognitive ferdigheter.  

En   (lenke ved publisering) med ekspertkunnskap har gitt rådtverrfaglig arbeidsgruppe
om anbefalingen.  

 

Vurdering

FORDELER OG ULEMPER

Fordeler:
Forebygger utvikling av tannbehandlingsangst.
Reduserer ulikheter i tannhelse.
Barn og unge får en god, respektfull og trygg behandling.
Barn opplever å bli sett og hørt, noe som skaper tillit.

Ingen ulemper funnet.

KVALITET PÅ DOKUMENTASJONEN

Lav

VERDI OG PREFERANSER

Det antas ikke å være noen betydelig usikkerhet eller variasjon med hensyn til hvordan folk verdsetter
de viktigste utfallene. Ingen kjente negative utfall.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
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1.  

Den relative viktigheten av utfallene over er vurdert etter en skala fra 1-9 (høyest):
Tannbehandlingsangst: 9
Vegring: 9
Unngåelse: 9

RESSURSHENSYN

Det forventes ingen budsjettkostnader og heller ikke vesentlig mer tidsbruk for tannhelsepersonellet
enn i dag. Tiltaket kan være besparende ved at gode relasjoner bygges og tannbehandlingsangst
forebygges. 

Forskningsgrunnlag

Populasjon

Barn og unge 0-18 år

Intervensjon

Kommunikasjon, atferd

Utfall

Tannbehandlingsangst, vegring

Sammendrag av studie

Ved systematisk litteratursøk ved Helsedirektoratets bibliotek i 2015 ble det funnet en relevant
systematisk oversikt (Zhou et al., 2011). Oversikten hadde  moderat til lav metodologisk kvalitet og
inkluderte 11 studier. Den så på hvordan behandlerens atferd påvirker barnets angst og kooperasjon i
tannbehandlingssituasjon. Resultatet var begrenset på grunn av forskjellige utfallsmål i de ulike
studiene, men en sammenheng mellom behandlerens atferd og barnas tannbehandlingsangst/atferd i
behandlingssituasjonble påvist. Empatisk kommunikasjon, passende nivå av fysisk kontakt, verbal
forklaring og beroligelse gjør barna mer samarbeidsvillige og reduserer angst. Bruk av tvang,
overtalelse og negativ kritikk av barnet førte til angst og behandlingsvansker hos barnet.

Dokumentasjon av litteratursøk 2015 (pdf)

Referanse

Zhou Y, Cameron E, Forbes G, Humphris G. Systematic review of the effect of dental staff
behaviour on child dental patient anxiety and behaviour. Patient Educ Couns 2011;85(1):4-13.

Sterk anbefaling

Tannlege eller tannpleier skal benytte det minst inngripende
tiltaket når barn eller ungdommer motsetter seg nødvendig
tannbehandling

Tannlege eller tannpleier bør

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2-horingsutkast/barn-og-unge-med-tannbehandlingsangst-odontofobi/tannhelsepersonell-skal-tilstrebe-a-forebygge-tannbehandlingsangst-hos-barn-og-unge/forebygging-av-tannbehandlingsangst/Dokumentasjon%20av%20litteraturs%C3%B8k%202015%20PICO%206_tannbehandlingsangst.pdf?downloadfalse
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bruke tid til å få barnets tillit ved  (lenke ved publisering)psykologisk tilvenning
forsøke å motivere barnet i samarbeid med foresatte
vurdere å

bytte behandler eller tannklinikk
henvise barnet til  (lenke ved publisering)tilrettelagt tilbud
henvise til spesialist i pedodonti 

Tannlege bør tilby å  

behandle barnet i sedasjon med legemidler eller lystgass (lenke ved publisering) dersom ingen
av tiltakene over fører fram eller er aktuelle

Tannlege skal    

benytte sedasjon eller henvise barnet til  (lenke vedtannbehandling i generell anestesi
publisering) dersom tvang er nødvendig for å gjennomføre nødvendig tannbehandling. 

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Regelverk ved bruk av tvang

NÅR BARN UNDER 16 ÅR MOTSETTER SEG HELSEHJELP:

Samtykke til helsehjelp gis av foreldrene når barnet er under 16 år.
Det må vurderes om det er berettiget og forsvarlig og til barnets beste i den aktuelle situasjon å
yte helsehjelp til barnet når barnet motsetter seg hjelpen, og ikke minst om slik tvang kan
forsvares i lys av plikten til å gi barnet "omsorgsfull hjelp". 
Se mer i brevet Tvangsbruk overfor barn under 16 år som motsetter seg helsehjelp ved somatisk
sykdom og skade

NÅR BARN OVER 16 ÅR MOTSETTER SEG HELSEHJELP:

Barn over 16 år samtykker selv til helsehjelp. Hvis barnet ikke samtykker eller motsetter seg
hjelpen, kan helsehjelpen som hovedregel ikke gis.
Dersom pasienter over 16 år mangler samtykkekompetanse og motsetter seg helsehjelp, kan
helsehjelp bare ytes etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Se 

 for mer informasjon, herunder  og Helsedirektoratets nettsider vedtaksmaler og mer informasjon
 e-læringsprogrammer

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Unødvendig bruk av tvang er brudd på barns grunnleggende menneskerettigheter. Tvang skal ikke
benyttes hvis en kan oppnå det samme med andre, mindre inngripende hjelpemidler.

Helsepersonell har alltid rett og plikt til å utføre sitt arbeid i samsvar med gjeldende krav til faglig
 i helsepersonelloven § 4. Barnets beste skal være et grunnleggendeforsvarlighet og omsorgsfull hjelp

hensyn ved alle handlinger og avgjørelser som berører barn, jf.  og Grunnloven § 104  FNs
. Dette betyr at helsepersonell må foreta en selvstendig vurdering av ombarnekonvensjon artikkel 3

tvang mot barnet er berettiget og forsvarlig og til barnets beste i den aktuelle situasjon, og ikke minst
om slik tvang kan forsvares i lys av plikten til å gi barnet «omsorgsfull hjelp".

Ved vurderingen av om behandling skal iverksettes, har det også betydning hvilke midler som tas i bruk

https://www.helsedirektoratet.no/tema/pasient-og-brukerrettighetsloven/Tvangsbruk%20overfor%20barn%20under%2016%20%C3%A5r%20som%20motsetter%20seg%20helsehjelp%20ved%20somatisk%20sykdom%20og%20skade%202018.pdf?downloadtrue
https://www.helsedirektoratet.no/tema/pasient-og-brukerrettighetsloven/Tvangsbruk%20overfor%20barn%20under%2016%20%C3%A5r%20som%20motsetter%20seg%20helsehjelp%20ved%20somatisk%20sykdom%20og%20skade%202018.pdf?downloadtrue
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/pasient-og-brukerrettighetsloven/vedtak-etter-pasient-og-brukerrettighetsloven-kapittel-4-a
http://pasientrettighetsloven.helsedir.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn
https://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-3/
https://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-3/
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for å gjennomføre helsehjelpen. Jo sterkere grad av overtalelse og maktbruk som må til, desto mer
nødvendig må helsehjelpen være for at den kan iverksettes. Tvangen må uansett utføres på en så
skånsom måte som mulig.
 
Tvang bryter ned respekten og tilliten til den som skal gi behandling og omsorg.
Tannbehandlingsituasjoner som innebærer bruk av tvang er alltid forbundet med fravær av kontroll og
utgjør en stor risiko i forhold til utvikling av vegring eller angst for tannbehandling.
 
I barneombudets rapport  fremkommer det tydelig hvor invaderende og krenkendeGrenseløs omsorg
barn opplever det å bli utsatt for tvang. Ett av barneombudets mål har i flere år vært at «Barn utsettes
ikke for ulovlig tvang i noen offentlig institusjon». Dette inkluderer også tannhelsetjenesten, men det
finnes lite lovpålagte føringer for hvordan det skal praktiseres.

Bruk av legemidler eller behandling under generell anestesi kan være faglig forsvarlig og til barnets
beste som det minst invaderende tiltaket hvis det er nødvendig for å gjennomføre nødvendig
tannbehandling.

Vurdering

RESSURSHENSYN

Det forventes ingen budsjettkostnader og heller ikke vesentlig mer tidsbruk for tannhelsepersonellet
enn i dag. Tiltaket kan være besparende ved at gode relasjoner bygges og tannbehandlingsangst
forebygges. 

Sterk anbefaling

Tannlege eller tannpleier skal sørge for at barn og unge får
effektiv smertelindring ved tannbehandling

Tannlege eller tannpleier skal 

tenke barnets beste ved alle tjenester til barn og unge 
tilstrebe at barn ikke opplever smerte som følge av sykdom, utredning eller behandling.

Tannlege og tannpleier bør i forkant av tannbehandling

sørge for en rolig, positiv atmosfære med aktiv deltakelse fra barnet
gi barnet valgmuligheter
anerkjenne barnets opplevelse og respons
anerkjenne foreldrenes opplevelse
vurdere om den smertefulle tannbehandlingen 

er helt nødvendig
om den kan gjøres annerledes
om den må gjøres nå eller om den kan utsettes

slik at barnet får tid til å forberede seg
til barnet er blitt noe eldre og mer moden for behandling.

https://barneombudet.no/for-voksne/vare-publikasjoner/grenselos-omsorg/
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Tannlege skal ved smertefull tannbehandling 

gi  (lenke ved publisering)psykologisk tilvenning
tilby lokal anestesi. For barn under 12 år er det foresatte som skal samtykke til lokal anestesi.  
tilby  (lenke) hvis det er nødvendig for å oppnå smertefrihet ellersmertestillende legemidler
smertelindring.
alltid kontakte lege ved sterke ukontrollerbare smerte

Tannpleier skal ved smertefull behandling gi psykologisk tilvenning og tilby lokalanestesi

Den offentlige tannhelsetjenesten skal sørge for at tannlege og tannpleier får opplæring og støtte i bruk
av lokalanestesi.

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Tilvenning: 

Gi informasjon og forberedelse tilpasset barns alder.
Vektlegg barnets behov for mestring og kontroll.
Støtt foreldrene i dere rolle om å støtte og trygge barnet.
Benytt eventuelt avledning-, avspenning- eller eksternaliseringsteknikker eller
hypnoterapi/hypnose.

Hvis situasjonen er vanskelig å håndtere:

Sørg for raskt å sikre barnet fysisk nærhet, trygghet og omsorg sammen med foresatte.
Bring barnet ut av behandlingsrommet og inn på et annet oppholdsrom.
Reetabler trygge rammer ved ro og dagligdagse rutiner.

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Jamfør FNs barnekonvensjon skal barnets beste legges til grunn ved alle helsetjenester. Smertelindring
ved behandling av barn og unge er en del av det å yte forsvarlig og omsorgsfull hjelp jamfør 

.helsepersonelloven § 4

Kuhnish et al 2017 fant at når lokal anestesi ble administrert med riktig valg av type og dose, gir det
god smertekontroll ved behandling av barn, og det innebærer svært liten risiko for morbiditet, inkludert
bivirkninger.

En undersøkelse fra Norge i 2015 viste at tannleger benyttet lokal anestesi og sedasjon ved
fyllingsterapi sjeldnere på yngre barn sammenlignet med eldre, til tross for opplevelse av mer stress
med yngre barn (Rønneberg et al. 2015). Forfatterne konkluderte med at opplæring og støtte i bruk av
lokalanestesi er nødvendig.

En  (lenke ved publisering) har gitt råd om anbefalingen. tverrfaglig gruppe

Smerte under tannbehandling kan lede til frykt, angst og senere odontofobi, og bli barrierer for å sikre
en god munnhelse. Barn opplever smerte i like stor grad som voksne, men de blir oftere
underbehandlet. Både barnets erfaring, alder og aktuell tilstand vil påvirke smerteopplevelsen, se 

. Angst og redsel forsterker smerteopplevelsen. Behandlerensbarnelegeforeningens pediatriveiledere

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere
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1.  

2.  

engasjement og interesse for barnet kan redusere smerteopplevelsen. Tannbehandling kan ofte være
smertefull. God smertelindring er viktig for å unngå traumatiske opplevelser og utvikling av
tannbehandlingsangst eller andre angstlidelser.

Vurdering

RESSURSHENSYN

Det forventes ingen budsjettkostnader og heller ikke vesentlig mer tidsbruk for tannhelsepersonellet
enn i dag. 

Forskningsgrunnlag

Populasjon

Barn og unge med angst eller vegring for tannbehandling

Intervensjon

Bruk av sedasjon (legemidler eller lystgass) eller generell anestesi

Komparator

Ikke bruk av sedasjon eller generell anestesi

Utfall

Sammendrag av studie

Forskningssgrunnlaget er basert på resultater fra litteratursøk utført av biblioteket i Helsedirektoratet i
2014 i 2019. En konsensusrapport (basert på systematisk litteraturgjennomgang og
ekspertuttalelse) hadde relevans for tema:

Et EAPD-policy document (Kuhnish et al., 2017) som presenterte Best clinical guidance for local
analgesia in paediatric dentistry, fant at når lokal anestesi ble administrert med riktig valg av type
og dose, gir det god smertekontroll ved behandling av barn og det innebærer svært liten risiko
for morbiditet, inkludert bivirkninger. 

Følgende er ikke funnet ved systematisk søk:

En norsk studie (Rønneberg et al., 2015) blant tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten viste
at tannleger i Norge benyttet lokal anestesi og sedasjon ved fyllingsterapi mer sjelden på barn
under 10 år sammenlignet med eldre barn, til tross for at tannlegene opplevde mer stress ved
behandling av yngste barna. Forfatterne konkluderte med at opplæring og støtte i bruk av
lokalanestesi er essensielt for å gi et optimalt tannhelsetilbud til barn og unge

Dokumentasjon av oppdatert litteratursøk 2019 (pdf)

Referanser

Kühnisch J, Daublander M, Klingberg G, Dougall A, Spyridonos Loizides M, Stratigaki E, et al.
Best clinical practice guidance for local analgesia in paediatric dentistry: an EAPD policy
document. European Archives of Paediatric Dentistry: Official Journal of the European Academy
of Paediatric Dentistry 2017;18(5):313-21 
Rønneberg A, Strøm K, Skaare A B, Willumsen T, Espelid I. Dentists’ self-perceived stress and
difficulties when performing restorative treatment in children. Eur Arch Paediatr 2015.
Aug;16(4):341-7. doi: 10.1007/s40368-014-0168-2. Epub 2015 Jan 28

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2-horingsutkast/bruk-av-legemidler-lystgass-eller-generell-anestesi-ved-tannbehandling-av-barn-og-unge/tannlege-bor-tilby-sedasjon-med-legemidler-eller-lystgass-dinitrogenoksid-nar-barn-eller-ungdommer-ikke-mestrer-tannbehandling/0002-0004-1061206868110/Dokumentasjon%20av%20oppdatert%20litteraturs%C3%B8k%20PICO%206_tannbehandlingsangst.pdf?downloadfalse
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Sterk anbefaling

Fylkeskommunen bør ha tilrettelagt tilbud for barn og unge med
tannbehandlingsangst eller som ikke mestrer tannbehandling av
andre grunner

Den offentlige tannhelsetjenesten bør ha tilrettelagt tannhelsetilbud for barn og unge som ikke kan
gjennomføre tannbehandling grunnet

tannbehandlingsangst
vold, mishandling, seksuelle overgrep, omsorgssvikt, tortur
psykiske lidelser

Tilbudet bør

bestå av tverrfaglige team med psykolog, tannlege, tannpleier og tannhelsesekretær.
ha en maksimal ventetid på 3 måneder fra henvisning

Det tverrfaglige teamet bør ved behov samarbeide med

spesialist i pedodonti
barnets fastlege
barne- og ungomspsykiatrisk poliklinikk eller psykolog som har barnet under oppfølging.

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Eksempler på eksisterende tilbud i den offentlige tannhelsetjenesten:

Trygge Barn i Tannbehandling (TBIT)

TBIT er et tverrfaglig tilbud bestående av psykolog og tannhelsepersonell, som er spesifikt rettet mot
forebygging og behandling av tannbehandlingsangst hos barn og ungdom 8-18 år. Tilbudet er etablert
for denne gruppen ved Kompetansesenteret tannhelse Midt i den offentlige tannhelsetjenesten i
Trøndelag. Tbit omfatter også traumesensitiv tannbehandling og økt traumekompetanse i
tannhelsetjenesten. 

Det tverrfaglige teamet får henvist pasienter fra tannlege eller tannpleier.

Tilvenning forsøkes på lokale klinikker før barn og unge henvises.
Henviser gir tverrfaglig team kunnskap om hva som er forsøkt.
Tverrfaglig team holder henvisende tannlege eller tannpleier orientert under angstbehandlingen.
Når barnet er ferdigbehandlet i Tbit overføres det tilbake til henvisende klinikk eller til team i
offentlig tannhelsetjeneste med særlig kompetanse på tilrettelagt behandling.

Når barnet opplever samarbeid mellom sin tannlege eller tannpleier og det tverrfaglig teamet, skaper
det trygghet og kan bidra til å øke tilliten til offentlig tannhelsetjeneste.

)Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi (TOO
 

https://www.tkmidt.no/tbit
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/tannhelsetilbud-til-tortur-og-overgrepsutsatte-og-personer-med-odontofobi
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TOO er et tilbud for voksne som per 1.1.2020 2020 er under oppbygging i alle fylker og ved de
regionale odontologiske kompetansesentrene. Noen fylker har dette tilbudet også for barn. 

Se også kapitlet Opplysningsplikten ved barnemishandling, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Helsedirektoratet gir statlig tilskudd til tannhelsetilbud til voksne personer som har vært utsatt for tortur-
og overgrepsutsatte og personer med odontofobi. Dette tilbudet er høyt politisk prioritert. 

Barn og unge under 21 år er ikke en målgruppe i tilskuddsordningen fordi kostnadene skal dekkes av
fylkeskommunen.

Barn og unge som har vært utsatt for barnemishandling, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt eller
som har utviklet tannbehandlingsangst av andre grunner, har behov for tilrettelagte tjenester. Noen av
barna kan tas hånd om av ordinære tannhelseteam, men de som har alvorlige traumer eller odontofobi
har behov for å bli møtt av psykolog og tannhelsepersonell med kunnskap om barn som har vært utsatt
for ulike traumer og hvordan tannbehandlingen kan tilrettelegges for dem.    

Vurdering

RESSURSHENSYN

Anbefalingen vil medføre budsjettkostnader i fylker som ikke har dette tilbudet fra før. Det vil ta noe tid å
få tilbudet på plass og kostnadene kan fordeles over noen år.

På lengre sikt kan det spares ressurser grunnet en forventet bedring i tannhelsen.  

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-020-ar/opplysningsplikten-ved-barnemishandling-seksuelle-overgrep-eller-omsorgssvikt
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KAPITTEL: 3

Bruk av legemidler, lystgass eller generell
anestesi ved tannbehandling av barn og unge

Sterk anbefaling

Tannlege bør tilby sedasjon med legemidler eller lystgass
(dinitrogenoksid) når barn eller ungdommer ikke mestrer
tannbehandling

Tannlege bør ved sedasjon av barn og unge som ikke mestrer tannbehandling benytte 

legemiddelet midazolam eller diazepam (benzodiazepinderivater) og
gi sedasjonen på tannklinikken, unntatt ved søvnløshet

lystgass (dinitrogenoksid), forutsatt at tannlegen har tillatelse til å bruke lystgass ved
tannbehandling.
Indikasjoner for lystgass:

Ungdommer med rusmiddelavhengighet.
Engstelige barn eller ungdommer som er i stand til å samarbeide.
Barn og unge som har dårlig effekt av lokal anestesi. Bruk av både lystgass,
smertestillende legemidler og anestesi kan gi tilstrekkelig smertestillende effekt.

Tannleger som gir sedasjon med legemidler eller lystgass skal

samarbeide med lege ved sedasjon av rusmiddelavhengige 
benytte pulsoksymeter og ha tilgang til oksygen for monitorering
forsikre seg om at barnet ikke har smerter under behandlingen, herunder vurdere

om barnet trenger smertebehandling ved å kombinere flytende smertestillende legemidler
med sedasjonslegemidler.

beherske basal hjerte-lungeredning og maske-bag ventilering. Regelmessig oppdatering og årlig
trening er nødvendig.
kjenne til og kunne anvende risikoklassifiseringen av pasienter i ASA-grupper
benytte journalvedlegg som dokumenterer sedasjonsprosedyren.

Tannlege skal 

informere barn og foresatte før- og etter behandlingen, herunder at 
fastetider må overholdes for å unngå mulig aspirasjon til luftveier samt peri- og
postoperative komplikasjoner.

innkalle barn og foresatte til undersøkelse og samtale innen 2 uker etter behandlingen
utarbeide oppfølgingsplan for barnet i samarbeid med barn og foresatte
kontakte eventuell bo- og omsorgsinstitusjon om samarbeid og oppfølging av barnet.

Kontraindikasjoner

https://www.fastlegeportalen.no/app/uploads/sites/4/2015/08/ASA-klassifikasjon.pdf
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Barn med 3 eller høyere ASA-klassifisering skal ikke sederes i tannlegepraksis uten
tilstedeværelse av anestesiolog
Overfølsomhet for virkestoff eller hjelpestoffer.
Andre kontraindikasjoner

Midazolam, diazepam; ulike sykdommer/tilstander, se preparatomtaler i Statens
 legemiddelverk

Lystgass (dinitrogenoksid); se preparatomtaler i Statens legemiddelverk

Forsiktighetsregler, interaksjoner, bivirkninger:

Midazolam, diazepam:

Fare for tilvenning og avhengighet, se Nasjonal faglig veileder om vanedannende
. Ved rusmiddelavhengighet kan .legemidler lystgass benyttes som sedasjon

Se for øvrig preparatomtaler i  Statens legemiddelverk

Lystgass (dinitrogenoksid)

Se preparatomtaler i   Statens legemiddelverk

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

ASA-risikoklassifiseringen

(American Society of Anesthesiologists`physical status classification) følges av Norsk anestesiologisk
forening.

Pasienter som kan behandles på klinikken uten anestesiolog:

ASA gruppe I: Frisk pasient – fysisk og psykisk
ASA gruppe II: Pasient med mild systemsykdom som ikke medfører funksjonell begrensning, for
eksempel velregulert hypertoni, mild astma, lett bronkitt, kostregulert diabetes uten
organkomplikasjoner.

Lystgass (dinitrogenoksid)

har beroligende og smertedempende effekt ved inhalasjon.
har kort restitusjonstid sammenliknet med sedasjon med benzodiazepiner.

Lystgass blir i Norge brukt ved fødsler og ved tannbehandling. I tillegg er det noen sykehus som bruker
lystgass til sedering av barn ved forskjellige sykehusprosedyrer.

Legemidler

VALG AV LEGEMIDDEL

Ventetid før innsettende effekt og varighet av tannbehandlingen er avgjørende for valg av legemiddel.

Midazolam tas raskt opp i blodet (har rask absorpsjonshastighet) og maksimal
plasmakonsentrasjon oppnås forholdsvis raskt.
Diazepam har forholdsvis rask absorpsjonshastiget, men det tar noe lenger tid før maksimal
plasmakonsentrasjon oppnås. Sedasjonen varer lenger for diazepam enn midazolam, og
eliminasjonstiden er lenger for diazepam.

PREOPERATIV SMERTEBEHANDLING  

https://www.legemiddelsok.no/
https://www.legemiddelsok.no/
https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquerylystgass&fHan;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane0
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler
https://www.legemiddelsok.no/
https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquerylystgass&fHan;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane0
https://www.fastlegeportalen.no/app/uploads/sites/4/2015/08/ASA-klassifikasjon.pdf
https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquerymidazolam&fHan;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane0
https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquerydiazepam&fHan;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane0
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ved å kombinere flytende smertestillende legemidler med sedasjonslegemidler, se anbefalingen 
.Smertebehandling av barn

AMNESI (HUKOMMELSESTAP) VED BRUK AV BENZODIAZEPINER

Det er grader av amnesi, og det kan forekomme avhengig av type benzodiazepin og dosevalg.
Amnesi kan være ønskelig, men en har ingen mulighet for å verifisere dette.  

PRAKTISK GJENNOMFØRING

Fastetider - pasienten skal  ikke
innta fast føde og melk de siste 6 timene før behandling
drikke morsmelk de siste 4 timene før behandling
drikke klare væsker de siste 2 timer før behandlingen
tygge tyggegummi, pastill eller røyke de to siste timene før behandling.

Fra 6 til 2 timer før behandling:
Barn og unge kan drikke inntil ½ glass klare væsker.
Små barn under 7 år bør drikke ½ glass sukkerholdig klar væske.

* Klare væsker: Væsker uten partikler eller fett, for eksempel saft, brus, te, kaffe, juice uten
fruktkjøtt.

Sett gjerne opp time sent på dagen slik at barnet får spist frokost 6 før behandlingen.
Sederende og/eller annet legemiddel gis i inntil et 1/2 glass vann (barn 1/4 glass) inntil 1 time før
behandlingen.

Miksturer, eksempelvis midazolam mikstur, kan gis 30 minutter før behandlingen.
Knuste tabletter som løses i klar væske, kan gis 30-45 minutter før.

Avbryt behandlingen hvis effekten er utilstrekkelig og øk dosen inntil 50 % eller forsøk et annet
sederende legemiddel ved neste seanse.

VED SØVNLØSHET

Gi 2,5 - 5 mg Diazepam kvelden før tannbehandling. 
Sedasjonsdose behandlingsdagen følger vanlig doseringsskjema.

DOSERING

Se doseringsskjemaer under preparatomtalene i Statens legemiddelverk for   og Midazolam
 Diazepam

MONITORERING

Pulsoksymeter og tilgang til oksygen er nødvendig.
Når tannbehandlingen starter noteres SaO2-(senket 2-tall)-verdi på pulsoksymeteret hvert 10.
minutt til tannbehandlingen avsluttes. 

Eksempel på journalvedlegg for tannbehandling i sedasjon (PDF) fra Det odontologiske fakultet,
UiO. Det skal kun opprettes én pasientjournal per pasient.

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquerymidazolam&fHan;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane0
https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquerydiazepam&fHan;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane0
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2-horingsutkast/bruk-av-legemidler-lystgass-eller-generell-anestesi-ved-tannbehandling-av-barn-og-unge/tannlege-bor-tilby-sedasjon-med-legemidler-eller-lystgass-dinitrogenoksid-nar-barn-eller-ungdommer-ikke-mestrer-tannbehandling/Journalvedlegg%20for%20tannbehandling%20i%20sedasjon%20med%20benzodiazepiner.pdf?downloadfalse
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Jamfør FNs barnekonvensjon skal barnets beste legges til grunn ved alle helsetjenester. Dette og 
 krav om forsvarlig og omsorgsfull hjelp, kommer til anvendelse ved å tilbyhelsepersonelloven § 4

sedasjon til barn og unge som ikke mestrer tannbehandling uten dette.  

Forskningsgrunnlaget viser at bruk av oral midazolam fører til en mer samarbeidsvillig pasient enn
placebo, og det ble rapportert få bivirkninger. 

En retningslinje fra NICE 2010 anbefaler at lystgass eller midazolam bør vurderes for å oppnå våken
sedasjon hos barn og unge som ikke tolererer tannbehandling med lokal anestesi alene. 

En rapport fra Folkehelseinstituttet 2018 konkluderer med at sedasjon med lystgass til barn ikke gir
noen alvorlige bivirkninger for barnet. Lystgass har også kortere restitusjonstid enn andre
bedøvelsesformer. 

Tannleger må ha tillatelse til å bruke lystgass jamfør Forskrift om krav om tillatelse til bruk av
. Forskriften er fastsatt av Sosial- og helsedepartementet medlystgassanalgesi ved tannbehandling

hjemmel i  § 4 fjerde ledd. Departementet kan i forskrift bestemme at visse typerhelsepersonelloven
helsehjelp bare kan gis av personell med særskilte kvalifikasjoner.

I henhold til forskriften kan Den norske tannlegeforening gi tannleger som dokumenterer å ha
gjennomgått utdanning i bruk av lystgassanalgesi ved tannbehandling ved et av de odontologiske
fakulteter i Norge, med bestått eksamen, tillatelse til selvstendig å nytte lystgassanalgesi i
tannlegevirksomhet. 

Anbefalingen er også basert på råd fra en  (lenke ved publisering), tverrfaglig arbeidsgruppe Statens
 og  .legemiddelverk Nasjonal faglig veileder om vanedannende legemidler

Vurdering

FORDELER OG ULEMPER

Fordeler:
Sedasjon utsetter barn utsettes for mindre psykisk belastning.
Kan redusere utvikling av odontofobi

Ulemper:
Kan være bivirkninger, men svært sjelden av alvorlig karakter.

Det vurderes at fordelene veier opp for ulempene.

KVALITET PÅ DOKUMENTASJONEN

Lav

VERDI OG PREFERANSER

Det antas ikke å være noen viktig usikkerhet eller variasjon med hensyn til hvordan folk verdsetter de
viktigste utfallene.

RESSURSHENSYN

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1386
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1386
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquerylystgass&fHan;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane0
https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquerylystgass&fHan;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane0
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler
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1.  

Anbefalingen vil ikke gi vesentlig økt ressursbruk siden den allerede er etablert praksis. Økt og riktig
bruk av sedasjon kan gi besparing på sikt.

Forskningsgrunnlag

Populasjon

Barn og unge med angst eller vegring for tannbehandling

Intervensjon

Bruk av sedasjon (legemidler eller lystgass) eller generell anestesi

Komparator

Ikke bruk av sedasjon eller generell anestesi

Utfall

Sammendrag av studie

Forskningssgrunnlaget er basert på resultater fra litteratursøk utført av biblioteket i Helsedirektoratet i
2014.

En systematisk oversikt relevant for tema ble funnet:

Lourenco-Matharu et al., 2012 så på sedasjon av barn i forbindelse med tannbehandling.
Oversikten var av god metodologisk kvalitet (Cochrane rapport) og inkluderte 36 studier med
2810 deltakere. Inkluderte studier hadde dårlig kvalitet, og det var stor variasjon mellom
studiene. Det var mange forskjellige legemidler og kombinasjoner av legemidler som ble brukt,
og studiene hadde forskjellige utfallsmål. Resultatene viste svak evidens for at bruk av oral
midazolam eller lystgass hadde bedre effekt enn placebo for sedasjon av barn i forbindelse med
tannbehandling.

Oppdatert litteratursøk i 2019 resulterte i en relevant systematisk oversikt :

En Cochrane rapport (Ashley et al., 2018) undersøkte sedasjon av barn ved tannbehandling og
fant at bruk av oral midazolam (moderat evidens) førte til en mer samarbeidsvillig pasient enn
placebo, og det ble rapportert få bivirkninger. Rapporten påpekte et behov for gode kliniske
studier for å evaluere andre legemidler, helst i sammenligning med oral midazolam eller lystgass

Forskningsgrunnlag som ikke er fremkommet ved systematiske søk:

En retningslinje fra NICE 2010 anbefaler at lystgass (dinitrogenoksid ) eller midazolam bør
vurderes for å oppnå våken (conscious) sedasjon hos barn og unge som ikke tolererer
tannbehandling med lokal anestesi alene. 

En rapport fra Folkehelseinstututtet (Tjelle et al., 2018) Metodevurdering av sikkerhet og effekt
 konkluderer med at sedasjon med lystgass til barn ikke gir noenved bruk av lystgass for barn

alvorlige bivirkninger for barnet. Lystgass har også kortere restitusjonstid enn andre
bedøvelsesformer. 

Dokumentasjon av litteratursøk 2015 (pdf)

Dokumentasjon av oppdatert litteratursøk 2019 (pdf)

Referanser

https://www.fhi.no/publ/2018/metodevurdering-av-sikkerhet-og-effekt-ved-bruk-av-lystgass-for-barn/
https://www.fhi.no/publ/2018/metodevurdering-av-sikkerhet-og-effekt-ved-bruk-av-lystgass-for-barn/
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2-horingsutkast/bruk-av-legemidler-lystgass-eller-generell-anestesi-ved-tannbehandling-av-barn-og-unge/tannlege-bor-tilby-sedasjon-med-legemidler-eller-lystgass-dinitrogenoksid-nar-barn-eller-ungdommer-ikke-mestrer-tannbehandling/0002-0004-1061206868110/Dokumentasjon%20av%20litteraturs%C3%B8k%20PICO%206_tannbehandlingsangst.pdf?downloadfalse
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2-horingsutkast/bruk-av-legemidler-lystgass-eller-generell-anestesi-ved-tannbehandling-av-barn-og-unge/tannlege-bor-tilby-sedasjon-med-legemidler-eller-lystgass-dinitrogenoksid-nar-barn-eller-ungdommer-ikke-mestrer-tannbehandling/0002-0004-1061206868110/Dokumentasjon%20av%20oppdatert%20litteraturs%C3%B8k%20PICO%206_tannbehandlingsangst.pdf?downloadfalse
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1.  

2.  

3.  

4.  

Lourenco-Matharu L, Ashley PF, Furness S : Sedation of children undergoing dental treatment.
Cochrane Database Syst Rev 2012;(3):CD003877
Ashley PF, Chaudhary M, LourençoMatharu L. Sedation of children undergoing dental
treatment. Cochrane Database Syst Rev 2018;(12) 
Sedation in children and young people. Sedation for diagnostic and therapeutic procedures in
children and young people. The National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE),
2010.
Tjelle TE, Pike E, Hafstad E, Bidonde J, Harboe I, Juvet LK. Effectiveness and safety of nitrous

. Folkehelseinstituttet 2018oxide as sedation regimen in children – an HTA

Sterk anbefaling

Tannlege bør i gitte tilfeller henvise barn og unge til
tannbehandling i generell anestesi

Tannlege bør

henvise barn og unge til tannbehandling i generell anestesi (narkose) når de ikke mestrer
tannbehandlingen ved sedasjon med legemidler eller lystgass
avklare planlagt eller mulig behandling med pasient og foresatte på forhånd i tilfelle det oppstår
tvil under narkosen, eksempelvis om ekstraksjon av tenner.
avgjøre om behandlingen er akutt. 
Eksempler på akutte behov er 

tanntraumer som må behandles raskt for å unngå betydelig tap av tannhelse
sterke smerter som er vanskelig å håndtere uten odontologisk behandling
infeksjonstilstander i munnen med akutt behandlingsbehov, eksempelvis der det er fare
for hurtig spredning av infeksjonen.

Henvisende tannlege skal   

informere barn og foresatte om behandlingen i generell anestesisørge for at barnets tannhelse
under ventetiden ivaretas ved forebyggende tiltak
gi beskjed til rette instans dersom barnets tannhelse forverres under ventetiden  
innkalle barn og foresatte (til barn under 16 år) til undersøkelse og samtale innen 2 uker etter
tannbehandling i generell anestesi
utarbeide oppfølgingsplan for barnet i samarbeid med barn og foresatte
kontakte eventuell bo- og omsorgsinstitusjon om samarbeid og oppfølging av barnet.

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Tannbehandling i generell anestesi utføres i samarbeid med anestesileger som har det medisinske
ansvaret og avgjør hvilket legemiddel som benyttes.

Indikasjoner for tannbehandling under narkose:

Akutt behov for tannbehandling. For å avgjøre hva som er akutt kan det være nyttig å stille
spørsmålet «hva skjer hvis akutthjelp ikke gis?».
Odontologisk behandlingsbehov som ikke kan fullføres i løpet av 3 seanser ved hjelp av
sedasjon med lystgass eller benzodiazepiner

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2018/metodevurdering-av-sikkerhet-og-effekt-ved-bruk-av-lystgass-for-barn-rapport-2018.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2018/metodevurdering-av-sikkerhet-og-effekt-ved-bruk-av-lystgass-for-barn-rapport-2018.pdf
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Barn og unge med behov for tannbehandling som overstiger deres mestringsevne i våken
tilstand når det er    

mistanke om patologi i munnen som ikke kan utredes i våken tilstand 
spesielt smertesensitive odontologisk tilstander
utilfredsstillende eller uønsket effekt av sedasjon, eksempelvis der sedasjonen har
medført økt angst/vegring eller forvirringstilstander. 
behov for å utføre omfattende ekstraksjoner eller omfattende behandling med stålkroner
eller protetikk
ulike kirurgiske inngrep
påsetting av kjeveortopedisk apparatur hos utviklingshemmede
kontraindisert å utføre behandlingen på tannklinikken med tannleger som
behandlingsansvarlig, eksempelvis barn og unge med helseutfordringer eller
habiliteringsbehov ( )  se ASA klassifikasjonen

Sedasjon på sykehus kan vurderes alt etter hva som må gjøres. Det er ikke alltid
nødvendig å legge barn i ASA III eller høyere i narkose. I blant går det fint med
sedering når en anestesilege er til stedet.

Tannlege sender skriftlig henvisning til tannbehandling i generell anestesi. 

INNHOLD I HENVISNINGER:

Fullstendig anamnese, inkludert høyde og vekt.
Årsak til at barnet henvises
Tiltak som er forsøkt for å unngå narkose, samt informasjon hvor vidt barnet klarer å samarbeide
i våken tilstand
Tentativ behandlingsplan med nødvendige røntgenbilder og annen relevant informasjon.

Ved mulighet for undersøkelse i våken tilstand bør behandlingsplanen være så nøyaktig
som mulig og inneholde behandlingsforslag for hver tann. Behandlingsplanen
gjennomgås av narkosetannlege før behandling og eventuelle justeringer gjøres i
samarbeid med henviser.

Informasjon om hvordan pasienten følges opp i ventetiden og etter avsluttet tannbehandling
under narkose.
Samtykke med underskrift av foresatte. Ved delt foreldrerett skal begge samtykke.
Informasjon om det er nødvendig med tilstedeværelse av tolk.

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Henvisning av barn og unge til tannbehandling under generell anestesi når de har behov for dette, er
en del av det å yte forsvarlig og omsorgsfull hjelp jamfør . Helsepersonell skalhelsepersonelloven § 4
innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der
dette er nødvendig og mulig. 

Det vises også til , artikkel 3 om at barnets beste skal legges til grunn ved alleFNs barnekonvensjon
helsetjenester. Tannbehandling under narkose kan være til barnets beste når andre tiltak for å utføre
tannbehandling i våken tilstand ikke har ført frem og barnet ikke mestrer tannbehandling å annen måte.

Anbefalingen er i tillegg begrunnet med ekspertkunnskap, klinisk erfaring og brukerkunnskap. En 
 (lenke ved publisering) har gitt råd. tverrfaglig arbeidsgruppe

https://www.fastlegeportalen.no/app/uploads/sites/4/2015/08/ASA-klassifikasjon.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078/
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Sterk anbefaling

Tannlege bør ha paracetamol som førstevalg ved behov for
smertestillende legemidler til barn og unge

Tannlege skal tilby smertestillende legemidler til barn og unge når dette er indisert og 

bør ha paracetamol som førstevalg
kan benytte antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, eksklusive steroider (NSAIDs) som
alternativ eller i tillegg til paracetamol, se Praktisk.

Tannlege skal

informere pasient og foresatte om legemidlet og bør gi skriftlig informasjon hvis det skal gis
oppfølgende smertebehandling
kontakte lege ved sterke smerter som ikke kan håndteres på tannklinikken
ikke gi kodein til barn og unge under 18 år

Indikasjoner for smertestillende legemidler:

Behandlinger der en forventer at lokal anestesi alene ikke har tilstrekkelig effekt,
eksempelvis ved

behandling av grav karies
kirurgiske inngrep eller ekstraksjoner
behandling ved ulike mineraliseringsforstyrrelser, se Praktisk
endodontisk behandling
reponering etter større traumer
utilstrekkelig effekt av lokal anestesi 
smerter uten behandling, for eksempel påsetting av kjeveortopedisk apparatur.

Behandlinger der en forventer smerter, eksempelvis ved operasjoner, endodonti, ekstraksjoner,
traumer. Smertestillende legemidler gis pre- og/eller postoperativt.

Paracetamol

Kontraindikasjoner

Akutt hepatitt
Overfølsomhet for virkestoffer eller noen av hjelpestoffene, se preparatomtaler av
legemidlene i Statens legemiddelverk

Forsiktighetsregler 

Stikkpiller bør brukes så kort tid som mulig. De er potensielt toksiske. Noen barn kan ha
betydelig høyere absorbsjon enn det som er vanlig.

Bivirkninger, interaksjoner

Se preparatomtaler i Statens legemiddelverk

NSAIDs: 

Kontraindikasjoner, bivirkninger, forsiktighetsregler og interaksjoner 

se preparatomtale av  og i Statens legemiddelverkibuprofen diklofenak 

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchqueryPARACETAMOL&fHan;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane0
https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchqueryPARACETAMOL&fHan;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane0
https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchqueryibuprofen&fHan;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane0
https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquerydiklofenak&fHan;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane0
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Smerte ved behandling av mineraliseringsforstyrrelser: 

Behandling er alle prosedyrer som kan medføre smerte, også tannrengjøring.
Noen pasienter med mineraliseringsforstyrrelser i emaljen har svært sensitive tenner, avhengig
av type og grad på emaljeforstyrrelsen.  

Effektiv smertebehandling

Gi første dose smertestillende sammen med sukkerholdig væske 2 timer (preoperativt) før
prosedyren igangsettes. Dette for å unngå hypoglykemi, samt øke smertelindring under
behandlingen.
Postoperativt følges doseskjemaer under for smertebehandling.  

Les om smertebehandling i   fra Norsk barnelegeforening og pediatriveiledere norsk standard for
.anestesi

Paracetamol

Paracetamol har liten bivirkningsforekomst i normale doser.  Barn i alle aldersgrupper, inkludert
premature, nyfødte og spedbarn, tolererer paracetamol.

Angående dosering vises det til preparatomtaler i Statens legemiddelverk

Tabletter, se eksempelvis  for barn og unge over 15 kg (3 år)Panodil tabletter 500 mg
Brusetabletter, se for eksempel  for barn og unge over 15 kg (3 år)Pinex brusetablett 500 mg
Stikkpiller, se for eksempel   for barn i alle aldreParacet stikkpiller av ulik styrke

Rektal absorbsjon er variabel og aldersavhengig.

Biotilgjengelighet er den samme ved rektal og oral administrering hos nyfødte, men den er
lavere ved rektal administrering hos eldre barn.
Biotilgjengeligheten av paracetamol stikkpiller er i gjennomsnitt kun halvparten av den orale
biotilgjengelighet hos eldre barn, men enkelte barn absorberer stikkpiller godt.
Døgndoser opptil 90 – 100 mg/kg/døgn de første 2-3 postoperative døgn anses som trygt til
leverfriske barn. Hos nyfødte bør dosen reduseres. Etter 3 døgn skal dosen reduseres med 25%

Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, eksklusive steroider (NSAIDs)

NSAIDs ( ) kan være nyttig hos barn med bensmerter, forNon-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs
eksempel ved metastaser, men vær oppmerksom på bivirkninger, spesielt hos pasienter med
trombocytopeni (blødningsfare). Se Norsk barnelegeforening, Generell veileder i pediatri, 13.4

.Smertebehandling
 

Se dosering i   i Norsk legemiddelverk.Ibuprofen,  preparatomtale

Ibuprofen kan gis i tillegg ved utilstrekkelig effekt av paracetamol (ned til 3måneders alder).
Finnes som stikkpille 60 mg, 125 mg og mikstur 20 mg/ml.

Diklofenak, se dosering i   i Norsk legemiddelverk.preparatomtale

Finnes som stikkpille 25 mg. 

Kodein er ikke godkjent for barn < 12 år eller til ungdom < 18 år. Noen har arvelige varianter av
leverenzymene som gjør at de omdanner kodeinet svært hurtig, og dette kan selv ved normale doser
føre til pustestopp. Se   og  .Norsk legemiddelhåndbok Barnelegeforeningens nettside

https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere
https://www.alnsf.no/anestesisykepleierne/norsk-standard-for-anestesi
https://www.alnsf.no/anestesisykepleierne/norsk-standard-for-anestesi
https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchqueryPARACETAMOL&fHan;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane0
https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-06211.pdf
https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-06946.pdf
https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-07753.pdf
https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/legemiddel/nsaids/
https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev15962&menuitemkeylev25976&key144668
https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev15962&menuitemkeylev25976&key144668
https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchqueryibuprofen&fHan;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane0
https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquerydiklofenak&fHan;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane0
https://www.legemiddelhandboka.no/legacy
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-barnelegeforening/
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Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Smertelindring ved behandling av barn og unge er en del av det å yte forsvarlig og omsorgsfull hjelp
jamfør . Det vises også til , artikkel 3 om at barnets bestehelsepersonelloven § 4 FNs barnekonvensjon
skal legges til grunn ved alle helsetjenester.

Anbefalingen er i tillegg begrunnet med ekspertkunnskap, klinisk erfaring og brukerkunnskap. En 
 (lenke) har gitt råd om anbefalingen. tverrfaglig arbeidsgruppe

Egenskaper ved de ulike legemidlene er hentet fra .Statens legemiddelverk

Sterk anbefaling

Fylkeskommunen skal sørge for at barn og unge har tilgang til et
likeverdig tilbud om tannbehandling i generell anestesi hvis de
har behov for det

Fylkeskommunen

skal sørge for at tilbudet om tannbehandling i generell anestesi (narkose) er faglig forsvarlig og
tilgjengelig for barn og unge som har behov for et slikt tilbud.
bør ha avtale med helseforetak eller privat virksomhet om kjøp av narkosetjenester. 
Helseforetaket eller den private virksomheten er ansvarlig for den medisinske delen av tilbudet,
og den offentlige tannhelsetjenesten er ansvarlig for tannbehandlingen.

Ventetiden for tannbehandling i generell anestesi bør

maksimalt være 1 døgn ved akutt behandlingsbehov
på sikt være maksimalt 3 måneder ved ordinær behandling. 

Tannbehandlingen i generell anestesi bør utføres av faste team med tannlege (narkosetannlege)
og minst en tannhelsesekretær. 

Narkosetannlegen bør

ha erfaring og breddekunnskap om behandling av barn og unge
kunne innhente eller konsultere tannlegespesialister ved behov
gi skriftlig informasjon om behandlingen, gjennomgå den med barn og foresatte og få bekreftet
skriftlig at de har mottatt og forstått nødvendige medisinske opplysninger.
innhente skriftlig samtykke fra pasient eller foresatte til behandlingen.

Foresatte bør være tilgjengelig under tannbehandling i generell anestesi. De skal samtykke til eventuell
endring i behandling.

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078/
https://www.legemiddelsok.no/
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Spesialist i pedodonti kan gi nyttige bidrag i utforming og kvalitetssikring av tilbudet om tannbehandling
under generell anestesi.

Avtale om kjøp av narkosetjenester 

NARKOSETJENESTER FRA SPESIALISTHELSETJENESTEN

Avtalen mellom den offentlige tannhelsetjenesten og helseforetak regulerer tannbehandling under
generell anestesi ved sykehus. I tillegg til formål, partenes ansvar og forpliktelser, gjensidig opplæring,
veiledning og faglig støtte, evaluering bør avtalen minst inneholde

Indikasjoner for tannbehandling under generell anestesi
Hva som er akutte behandlingsbehov i odontologi
Maksimale ventetider ved akuttbehandling og ordinær behandling 

Se anbefalingen Den offentlige tannhelsetjenesten bør ha et systematisk samarbeid med helseforetak
 (lenke ved publisering)og kommuner

NARKOSETJENESTER FRA PRIVAT VIRKSOMHET

Avtalen kan inneholde det samme som under spesialisthelsetjenesten.

Forslag til organisering og rutiner

Tannlege med bred erfaring vurderer henvisningene i samarbeid med narkosetannlegen og  

setter opp prioriteringsliste etter kriterier som grad av behandlingsbehov, akutte behov et cetera.
gir beskjed til henvisende tannlege om ventetid

Narkosetannlegens oppgaver og ansvar

Vurdere prognosen på primære og permanente tenner og velge rett behandling ut fra dette,
spesielt dersom undersøkelse i våken tilstand ikke er mulig.
Legge fyllinger av god kvalitet og lang holdbarhet og tilstrebe permanent behandling.
Utføre ikke-operativ kariesbehandling hvis det ikke er mulig å gjøre i våken tilstand.
Søke veiledning av tannlegespesialist ved mangel på kompetanse for eksempel om stålkroner,
kirurgi, endodonti, protetikk. 
Ha dialog med henvisende tannlege rundt behandlingsplanen.
Umiddelbart opprette dialog med henvisende tannlege hvis det er behov for å fravike tentativ
behandlingsplan. 
Sørge for at barnets foresatte eller omsorgspersoner er tilgjengelige under behandlingen hvis
noe uforutsett oppstår, for eksempel endring av behandlingsplanen. Narkosetannlegen skal i
slike tilfeller opprette dialog med foresatte som skal samtykke til behandlingen. 

INFORMASJON TIL BARN OG FORESATTE 

Det er gunstig at narkosetannlegen innkaller barn og foresatte før behandlingen, undersøker
barnet, informerer og snakker med barn og foresatte. Det er ellers vanskelig å ta avgjørelser under
tannbehandlingen i narkose.  

I tillegg får barn og foresatte skriftlig informasjon før behandlingen, som er utarbeidet i samarbeid
med anestesilege/sykepleier, og inneholder informasjon om: 

Hvor pasienten skal møte opp
Fasteregler
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Hva barn eller foresatte skal gjøre hvis barnet blir syk
Påkledning (løse klær, ha med skift)
Hvordan barn og foresatte vil bli tatt imot og hva som skal skje.

Informasjon skal gis på det språket foresatte og pasient forstår, og tolk skal benyttes når det er
nødvendig, se Helsedirektoratets veileder  God kommunikasjon ved tolk
 

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

I følge  §1-3 skal den offentlige tannhelsetjenesten gi et regelmessig ogtannhelsetjenesteloven
oppsøkende tilbud til barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år og ungdom som fyller
19 eller 20 år i behandlingsåret. Videre skal fylkeskommunen etter § 1-3a planlegge, organisere og
legge til rette for at fylkeskommunen, tannhelsetjenesten og helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt i
eller i medhold av lov eller forskrift. Av dette følger at den offentlige tannhelsetjenesten skal sørge for at
tilbudet om tannbehandling i generell anestesi (narkose) er faglig forsvarlig og at tilbudet er tilgjengelig
for barn som har behov for det.

Helseforetak har ingen lovmessig forpliktelse til å bidra med narkosetjenester til tannhelsetjenesten. De
har kun ansvar for å yte anestesitjenester i forbindelse med tannbehandling i den grad det er inngått en
avtale om kjøp av slike tjenester mellom fylkeskommunen og helseforetaket. Det er få private tilbydere
av narkosetjenester.

Data fra  viser at det er stor variasjon mellom fylkeskommunene med hensyn tilKOSTRA 2018
ventetider og antall som er behandlet under narkose. Statistikken gir ikke opplysninger om hvor mange
av pasientene som er barn og unge. I 2018 ble det gjennomført 3792 tannbehandlinger under generell

 i den offentlige tannhelsetjenesten. Det utgjør 4,5 promille av det prioriterte klientellet.anestesi
Variasjonen mellom fylkene var 0,7—7,7 promille. 2 223 personer (59%) hadde en ventetid på over 3
måneder. I perioden 2015—2018 økte antall narkosebehandlinger med om lag 20% og andelen med
lang ventetid økte fra 52 til 58 %.

Det er de mest utsatte barna som har behov for tannbehandling under narkose. De har ofte andre
helseutfordringer og/eller høy risiko for tannsykdom, og har behov for å bli godt ivaretatt både før, under
og etter tannbehandlingen i narkose. Lange ventetider kan medføre en forverring av oral helse og
signaliserer at barna er lavt prioritert.

Vurdering

RESSURSHENSYN

Fylkeskommunene har allerede tilbud om tannbehandling i narkose, men ventetidene er jevnt over
lange. Data fra KOSTRA i 2018 viser betydelige fylkesvise variasjoner:

Halvparten av fylkene hadde minst 3 måneders ventetid ved 60% av behandlingene. 
Andelen behandlinger utført etter 3 mnd varierte fra 7 til 100%.
Andelen behandlinger utført innen 3 måneder varierte fra 7 til 90 %.

Anbefalingen om kjøp av narkosetjenester innebærer budsjettkostnader for mange fylker, men tilbudet
kan bygges gradvis opp slik at kostnadene fordeles over 2-3 år. Midler kan omdisponeres fra
anbefalingene om helsefremmende og forebyggende tiltak og ikke-operativ kariesbehandling. 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene/God%20kommunikasjon%20via%20tolk%20%E2%80%93%20Veileder%20for%20ledere%20og%20personell%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenestene%20(fullversjon).pdf/_/attachment/inline/90658993-97c6-44db-a9c0-6ea6e2d2f4e7:eb7dc3bc5ab2de93f379fbb9f0313ef3182f2007/God%20kommunikasjon%20via%20tolk%20%E2%80%93%20Veileder%20for%20ledere%20og%20personell%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenestene%20(fullversjon).pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1983-06-03-54
https://www.ssb.no/statbank/table/12074/
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2-horingsutkast/bruk-av-legemidler-lystgass-eller-generell-anestesi-ved-tannbehandling-av-barn-og-unge/fylkeskommunen-skal-sorge-for-at-barn-og-unge-har-tilgang-til-et-likeverdig-tilbud-om-tannbehandling-i-generell-anestesi-hvis-de-har-behov-for-det/2018_Ventetider%20narkose.xlsx?downloadtrue
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2-horingsutkast/bruk-av-legemidler-lystgass-eller-generell-anestesi-ved-tannbehandling-av-barn-og-unge/fylkeskommunen-skal-sorge-for-at-barn-og-unge-har-tilgang-til-et-likeverdig-tilbud-om-tannbehandling-i-generell-anestesi-hvis-de-har-behov-for-det/2018_Ventetider%20narkose.xlsx?downloadtrue
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1.  
2.  
3.  

KAPITTEL: 4

Dentale traumer, mineraliseringsforstyrrelser,
erosjoner og TMD hos barn og unge

Sterk anbefaling

Tannleger og tannpleiere bør følge IADT Treatment Guidelines
ved behandling av dentale traumer (tannskader) hos barn og
unge

Tannlege eller tannpleier som utfører førstehjelp, diagnostikk, behandling og oppfølging av dentale
traumer hos barn og unge bør

følge   medretningslinjer utarbeidet av International Association for Dental Traumatology (IADT)
noen unntak for primære tenner;

ikke reponere tannen ved lateral luksasjon
ikke reponere det koronale fragmentet ved rotfraktur med luksasjon. 

Tannlege eller tannpleier bør ved kartlegging av skaden

vurdere om det er grunn til å tro at  slikbarnet er mishandlet eller utsatt for alvorlig omsorgssvikt
at meldeplikten til barnevern og eventuelt politi inntrer. 

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

IADT Treatment Guidelines

Retningslinjene er utarbeidet av International Association for Dental Traumatology (IADT), og danner
basis for  . De omhandler diagnostikk, førstehjelp og oppfølging etter tannskader.Dental Trauma Guide

Retningslinjene finnes også i pdf:

Fractures and luxations of permanent teeth
Avulsion of permanent teeth (eksartikulasjon)
Injuries in the primary dentition

Det er ikke gratis tilgang verken til den elektroniske versjonen eller pdf av retningslinjene, se
informasjon på nettsiden.

Presiseringer av IADT-retningslinjene

FIKSERING

Ved behov for fiksering av tenner etter tannskade:
Bruk fleksibel fiksering, for eksempel TTS-bue (Titanium Trauma Splint) eller
Twist-fleks-bue festet med kompositt.

https://dentaltraumaguide.org/
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-020-ar/opplysningsplikten-ved-barnemishandling-seksuelle-overgrep-eller-omsorgssvikt
https://dentaltraumaguide.org/iadt-treatment-guidelines/
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KONTROLL/OPPFØLGING ETTER DENTALE TRAUMER

Skader i det permanente tannsettet:

Reaksjon på sensibilitetstest danner utgangspunkt for kontrollintervaller.
Positiv reaksjon umiddelbart etter skaden er et godt tegn, men utelukker ikke nekrose.
Vær oppmerksom på falsk positiv reaksjon, for eksempel fuktighet som gir ledning til
gingiva.
 

 Kontrollintervall ved positiv reaksjon:
1 uke ved bløtvevsskader eller andre forhold som tilsier rask kontroll
3 uker, med røntgen
3 måneder, 6 måneder, 12 måneder, alle med røntgen
Årlig i ca 5 år, med røntgen 
 

Kontrollintervall ved negativ reaksjon
Kontroll med røntgen hver 14. dag frem til endelig pulpadiagnose (nekrose eller vital
pulpa)
Ved fortsatt negativ reaksjon etter 4 måneder kan intervallene forlenges fordi det er
redusert sannsynlighet for infeksjonsrelatert rotresorpsjon.

 Skader i det primære tannsettet - kontroller:

1 uke ved bløtvevsskader eller andre forhold som tilsier rask kontroll
1 måned, med røntgen
3 måneder, 6 måneder, 12 måneder, alle med røntgen
Årlig til tannen felles - med røntgen

KLORHEXIDINVASK ETTER DENTALE TRAUMER

Informer foresatte etter luksasjonsskader og skader i bløtvev om å

vaske tenner, gingiva og slimhinne med klorhexidin morgen og kveld i 1 uke etter skaden,
eksempelvis med q-tips dyppet i klorhexidin
bruke tannkrem uten natriumlaurylsulfat fordi natriumlaurylsulfat intefererer med klorhexidin.

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Grundig undersøkelse, korrekt diagnostikk, riktig utført førstehjelp, behandling og oppfølging har stor
betydning for å hindre utvikling av komplikasjoner etter tannskader. 

Retningslinjene fra International Association for Dental Traumatology (IADT) er basert på tilgjengelig
litteratur og ekspertvurderinger. De oppdateres regelmessig.

Anbefalingen er tilpasset norske forhold ved presiseringer/unntak fra retningslinjene.

Vurdering

FORDELER OG ULEMPER
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Fordeler:
Bedre kvalitet i diagnostikk, behandling og oppfølging av tannskader.
Mindre variasjon i tjenesten.

Ingen ulemper funnet.

KVALITET PÅ DOKUMENTASJONEN

Moderat

VERDI OG PREFERANSER

Det antas ikke å være noen betydelig usikkerhet eller variasjon med hensyn til hvordan folk verdsetter
de viktigste utfallene. Ingen kjente negative utfall.

Den relative viktigheten av utfallene over er vurdert etter en skala fra 1-9 (høyest):
Korrekt diagnostikk: 9
Korrekt behandling: 9
Riktig oppfølging: 9
Ikke oppdatering av guideline: 2

RESSURSHENSYN

Det forventes ingen kostnader av betydning. Abonnement på Dental Trauma Guide kostet i 2019 om
lag 50-60 kr per ansatt per år, og mange fylker har allerede abonnement. 

Anbefalingen kan bidra til rett behandling til rett tid og færre kostnadskrevende behandlinger forårsaket
av dentale traumer, og kan medføre besparing på sikt.

Forskningsgrunnlag

Populasjon

Barn 0-20 år

Intervensjon

Bruk av guidelines i diagnostikk og behandling av tannskader

Komparator

Ikke bruk av guidelines

Utfall

Sammendrag av studie

Systematisk litteratursøk 2014

Ved litteratursøk ble det funnet en relevant Cochrane oversikt som omhandlet behandling av
tannskader i permanente tannsett (Belmonte et al., 2013). Den omhandler behandling av
luksasjonsskader, bruk av antibiotika, typer og lengde av fiksering, reponeringsmetoder og typer
legemidler brukt i rotkanalbehandling, men fant ingen studier av høy kvalitet som møtte
inklusjonskriteriene (Belmonte et al., 2013).

En systematisk oversikt som ble publisert etter første søk var gjennomført omhandler behandling av
intruderte permanente tenner (Al Khalifa et al., 2014) og inkluderte 3 studier. Oversikten konkluderte
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1.  

2.  

3.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

med at det tyder på at tenner hvor spontanerupsjon avventes har best prognose,forutsatt at
infeksjonskontroll oppnås ved endodontisk behandling, men det forskningsbaserte
kunnskapsgrunnlaget er begrenset.

Dental Trauma Guide - ikke funnet ved systematisk søk:

Guidelines utarbeidet av International Association for Dental Traumatology (IADT) er basert på de tre
retningslinjene:

Fractures and Luxations of Permanent Teeth, Guidelines for the Management of Traumatic
Dental Injuries (DiAngelis et al 2018). 
Avulsion of Permanent Teeth og Guidelines for the Management of Traumatic Dental Injuries
(Andersson et al 2017).
Injuries in the Primary Dentition (Malmgren et al 2017).

Retningslinjene oppfyller ikke kriterier for retningslinjer av god kvalitet, men oppsummerer kunnskap
(forskningsbasert og erfaringsbasert) som finnes per i dag.

Dokumentasjon av litteratursøk 2014 (pdf)

Dokumentasjon av oppdatert litteratursøk 2019 (pdf)

Referanser

Belmonte FM, Macedo CR, Day PF, Saconato H, Fernandes Moca Trevisani V : Interventions
for treating traumatised permanent front teeth: luxated (dislodged) teeth. Cochrane Database
Syst rev 2013;4 CD006203
Al Khalifa JD, Al Azemi AA : Intrusive luxation of permanent teeth: a systematic review of factors
important for treatment decisionmaking. Dent Traumatol 2014;30 16-175
DiAngelis AJ, Andreasen JO, Ebeleseder KA, Kenny DJ, Trope M, Sigurdsson A, et al.
Guidelines for the Management of Traumatic Dental Injuries: 1. Fractures and Luxations of
Permanent Teeth. Pediatr Dent 2018;40(6):413-23
Andersson L, Andreasen JO, Day P, Heithersay G, Trope M, DiAngelis AJ, Kenny DJ,
Sigurdsson A, Bourguignon C, Flores MT, Hicks ML, Lenzi AR, Malmgren B, Moule AJ,
Tsukiboshi M. Guidelines for the Management of Traumatic Dental Injuries: 2. Avulsion of
Permanent Teeth. Pediatr Dent. 2017 Sep 15;39(6):412-419. doi:
10.1111/j.1600-9657.2012.01125.x. 
Malmgren B, Andreasen JO, Flores MT, Robertson A, DiAngelis AJ, Andersson L, Cavalleri G,
Cohenca N, Day P, Hicks ML, Malmgren O, Moule AJ, Onetto J, Tsukiboshi M.Guidelines for the
Management of Traumatic Dental Injuries: 3. Injuries in the Primary Dentition.Pediatr Dent. 2017
Sep 15;39(6):420-428. doi: 10.1111/j.1600-9657.2012.01146.x.

Sterk anbefaling

Tannlege eller tannpleier bør utføre tiltak som kan forebygge
dentale traumer hos barn og unge

Tannlege eller tannpleier bør

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2-horingsutkast/dentale-traumer-mineraliseringsforstyrrelser-erosjoner-og-tmd-hos-barn-og-unge/tannlege-eller-tannpleier-bor-utfore-tiltak-som-kan-forebygge-dentale-traumer-hos-barn-og-unge/0002-0004-761196888106/Dokumentasjon%20av%20litteraturs%C3%B8k%20PICO%205.5_2014.pdf?downloadfalse
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2-horingsutkast/dentale-traumer-mineraliseringsforstyrrelser-erosjoner-og-tmd-hos-barn-og-unge/tannlege-eller-tannpleier-bor-utfore-tiltak-som-kan-forebygge-dentale-traumer-hos-barn-og-unge/0002-0004-761196888106/Dokumentasjon%20av%20oppdatert%20litteraturs%C3%B8k%20PICO%205.5_2019.pdf?downloadfalse
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gi barn og unge råd om å bruke tannbeskytter dersom de utøver idrett eller aktiviteter med høy
risiko for dentale traumer
vurdere å henvise barn med horisontalt overbitt på 6 mm eller mer til kjeveortoped for vurdering
av tidlig kjeveortopedisk behandling for å forebygge traumer.

Tannlege bør vurdere

å behandle overbitt på 3-5 mm med plate eller skinne dersom barnet har økt risiko for traumer,
for eksempel barn med funksjonshemning eller medisinsk diagnose. 

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Trygderefusjon ved horisontalt overbitt 

Se Folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier
  om hva som gis i trygderefusjon ved kjeveortopedisk behandling av overbitt. for sykdom og skade

Horisontalt overbitt 3-5 mm

Barn med økt risiko for tannskader kan eksempelvis være barn med funksjonshemning, epilepsi,
ADHD eller svært aktive barn.

Idrett med økt risiko for tannskader:

Eksempler på idrett og aktiviteter som kan medføre risiko er

kontaktidrett, for eksempel håndball, ishockey
sykkelsport
hestesport
lek i trampoline

Tannbeskyttere:

Prefabrikerte tannbeskyttere som varmes i vann og tilpasses individuelt er et godt alternativ for
barn og unge.
Tannbeskyttere kan også lages hos lokal tannlege.

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Overbitt

Forskningsgrunnlaget består av flere systematiske oversikter som viser at barn med overbitt over 3 mm
har økt risiko for dentale traumer, at risikoen øker med størrelsen på overbittet og at tidlig behandling
av store overbitt (to-fase behandling) kan redusere risiko for traumer sammenlignet med en-fase
behandling i ungdomsalder. Nyere oversikter konkluderer med en økt risiko for traume ved overbitt
større enn 5 mm i det permanente tannsettet (Arraj et al., 2019), at stort overbitt kan doble risikoen for
tannskader på fortennene (Petti 2015) og at tidlig kjeveortopedisk behandling av fremstående fortenner
reduserer forekomst av traumer mer effektivt enn behandling i ungdomsårene (Batista et al., 2018).

Tannbeskytter 

Forskningsgrunnlaget dokumenterer at bruk av tannbeskytter reduserer risikoen for tannskader ved
utøvelse av kontaktidrett. Det er sannsynlig at andre idretter eller aktiviteter som medfører fall eller slag
mot ansiktet gir en økt risiko for tanntraumer og at tannbeskyttere kan redusere risikoen.

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/folketrygdloven-kap-5/folketrygdloven--5-6--5-6-a-og--5-25--undersokelse-og-behandling-hos-tannlege-og-tannpleier-for-sykdom-og-skade
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/folketrygdloven-kap-5/folketrygdloven--5-6--5-6-a-og--5-25--undersokelse-og-behandling-hos-tannlege-og-tannpleier-for-sykdom-og-skade
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Vurdering

FORDELER OG ULEMPER

Henvisning av barn med stort overbitt til kjeveortoped

Fordeler

Kan forebygge tannskader
Store overbitt kan være en psykisk belastning for barn.
Kan medføre at flere barn med habiliteringsbehov henvises kjeveortoped for vurdering av
bittforhold.

Ulemper: Tannregulering i ung alder kan være krevende for noen barn.

Det vurderes at fordelene veier opp for ulempene.

Bruk av tannbeskyttere ved økt risiko for tannskader

Fordeler: Kan forebygge tannskader

Ulemper:

Tannbeskyttere kan medføre kostnader for barnets foresatte
Noen barn kan syns det er ubehagelig å bruke tannbeskytter

Det vurderes at fordelene veier opp for ulempene

 

KVALITET PÅ DOKUMENTASJONEN

Moderat

VERDI OG PREFERANSER

Det antas ikke å være noen betydelig usikkerhet eller variasjon med hensyn til hvordan folk verdsetter
de viktigste utfallene. Ingen kjente negative utfall.

Den relative viktigheten av utfallene over er vurdert etter en skala fra 1-9 (høyest):

Reduksjon i antall tannskader: 9
Reduksjon i alvorlighet av tannskader: 9

RESSURSHENSYN

Det forventes ingen budsjettkostnader. 

Forebygging av dentale traumer kan sparer fylkeskommunene for kostnader til traumebehandling og
tannbehandling som følge av skaden.
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1.  

Forskningsgrunnlag

Populasjon

Barn og unge 6-18 år

Intervensjon

Tidlig henvisning til kjeveortoped for å vurdere behandling av store overbitt i det permanente tannsett

Komparator

Ikke tidlig henvisning til kjeveortoped

Utfall

Sammendrag av studie

Kjeveortopedisk behandling av stort overbitt

Systematisk litteratursøk i 2014 resulterte i  to systematiske oversikter av moderat kvalitet som
omhandlet sammenheng mellom overbitt og tannskader: 

Nguyen et al.,1999 inkluderte 11 studier publisert fra 1959-1996. Oversikten fant at barn med
overbitt større enn 3 mm har to ganger så stor risiko for skader på fortenner enn barn med
overbitt mindre enn 3 mm. Risikoen økte med økende overbitt. Risiko for skade var høyere for
jenter enn for gutter med overbitt av samme størrelse.
Petti 2015 inkluderte 54 studier (barn, ungdom og voksne) og konkluderte med at stort overbitt
kan doble risikoen for tannskader på fronttennene.

En systematisk Cochrane oversikt funnet utenfor søk ble inkludert:

Thiruvenkatachari et al., 2013 konkluderte med at tidlig behandling av store overbitt (2-fase
behandling) reduserte risiko for tannskader sammenlignet med en-fase behandling i
ungdomsalder.

Oppdatert søk i 2019 fant to systematiske oversikter:

En systematisk litteratur oversikt og meta- analyse (Arraj et al., 2019) undersøkte sammenheng
mellom størrelse på overbitt og tannskader. Konklusjonen var at det finnes en sammenheng og
det foreligger høyere risiko for traume i alle aldre og tannsett:

primære tannsettet(barn 0-6 år) ved overbitt >3mm(OR 3,37).
blandingstannsettet ved overbitt >5 mm(OR 2,43)
permanente tannsettet (Barn 12 år) ved overbitt >5mm(OR1,81)

I en Cochrane rapport (Batista et al., 2018) som er basert på 27 RCT og data fra 1251 deltagere,
er konklusjonen at tidlig kjeveortopedisk behandling for barn med fremstående fortenner
reduserer forekomst av traumer mer effektivt enn behandling i ungdomsårene.

Dokumentasjon av litteratursøk 2014 (pdf)

Dokumentasjon av oppdatert litteratursøk 2019 (pdf)

 

Referanser

Nguyen QV, Bezemer PD, Habets L, Prahl-Andersen B : A systematic review of the relationship
between overjet size and traumatic dental injuries. Eur J Orthodontics 1999;21(5):503-515

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2-horingsutkast/dentale-traumer-mineraliseringsforstyrrelser-erosjoner-og-tmd-hos-barn-og-unge/tannlege-eller-tannpleier-bor-utfore-tiltak-som-kan-forebygge-dentale-traumer-hos-barn-og-unge/0002-0004-761196888106/Dokumentasjon%20av%20litteraturs%C3%B8k%20PICO%205.5_2014.pdf?downloadfalse
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2-horingsutkast/dentale-traumer-mineraliseringsforstyrrelser-erosjoner-og-tmd-hos-barn-og-unge/tannlege-eller-tannpleier-bor-utfore-tiltak-som-kan-forebygge-dentale-traumer-hos-barn-og-unge/0002-0004-761196888106/Dokumentasjon%20av%20oppdatert%20s%C3%B8k%202019%20PICO%205.5_Traumer.pdf?downloadfalse
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3.  

4.  

5.  

1.  

Petti S : Over two hundred million injuries to anterior teeth attributable to large overjet: a
meta-analysis. Dent traumatol 2015;31: 1-8
Thiruvenkatachari B, Harrison JE, Worthington HV, O'Brien KD : Orthodontic treatment for
prominent upper front teeth (Class II malocclusion) in children. Cochrane Database Syst Rev
2013;11 CD003452
Arraj GP, Rossi-Fedele G, Dogramaci EJ. The association of overjet size and traumatic dental
injuries - a systematic review and meta-analysis. Dent Traumatol 2019;06:06.
Batista KB, Thiruvenkatachari B, Harrison JE, O'Brien KD. Orthodontic treatment for prominent
upper front teeth (Class II malocclusion) in children and adolescents. Cochrane Database Syst
Rev. 2018 Mar 13;3:CD003452. doi: 10.1002/14651858.CD003452.pub4. Review. PMID:
29534303

Populasjon

Barn som utøver kontaktidrett

Intervensjon

Bruk av tannbeskytter

Komparator

Ingen bruk av tannbeskytter

Utfall

Sammendrag av studie

Litteratursøket i 2014 fant en systematisk oversikt som omhandlet bruk av tannbeskytter for å
forebygge tannskader ved kontaktidrett:

Knapik et al., 2007. Oversikten hadde moderat kvalitet og inkluderte 14 studier publisert fra
1956-2005. Det var stor forskjell i metode i studiene. Studiene omfattet bruk av tannbeskytter
ved utøvelse av kontaktidrett (amerikansk fotball, basketball og rugby). Resultatene viste at bruk
av tannbeskytter reduserte risikoen for orofaciale skader. Resultatene tyder på at risikoen for
orofacial skade økte med 1,6-1,9 hvis tannbeskytter ikke ble benyttet. Det ble ikke funnet
forskjell mellom typer materialer (moderne typer materialer) med hensyn til evne til å absorbere
og fordele kraft ved skader. Det ble ikke funnet tilstrekkelig evidens for å si at bruk av
tannbeskytter reduserer risiko for hjernerystelse.

Oppdatert søk  i 2019, identifiserte en systematisk oversikt og meta- analyse

Fernandes et al., 2019, som undersøkte bruk av tannbeskytter og forekomst av tannskader og
dento-alveolære traumer blant idrettsutøvere. Konlusjonen etter evaluering ved GRADE
meodikk, var at bruk av tannbeskytterer reduserer forekomsten av dento-alveolære traumer ved
kontaktidrett. 

Dokumentasjon av litteratursøk 2014 (pdf)

Dokumentasjon av oppdatert litteratursøk 2019 (pdf)

Referanser

Knapik JJ, Marshall SW, Lee RB, Darakjy SS, Jones SB, Mitchener TA, delaCruz GG, Jones BH
: Mouthguards in sport activities: history, physical properties and injury prevention effectiveness.
Sports Medicine 2007;37(2):117-44

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2-horingsutkast/dentale-traumer-mineraliseringsforstyrrelser-erosjoner-og-tmd-hos-barn-og-unge/tannlege-eller-tannpleier-bor-utfore-tiltak-som-kan-forebygge-dentale-traumer-hos-barn-og-unge/0002-0004-761196888106/Dokumentasjon%20av%20litteraturs%C3%B8k%20PICO%205.5_2014.pdf?downloadfalse
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2-horingsutkast/dentale-traumer-mineraliseringsforstyrrelser-erosjoner-og-tmd-hos-barn-og-unge/tannlege-eller-tannpleier-bor-utfore-tiltak-som-kan-forebygge-dentale-traumer-hos-barn-og-unge/0002-0004-761147788106/Dokumentasjon%20av%20oppdatert%20s%C3%B8k%202019%20PICO%205.5_Traumer.pdf?downloadfalse
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Fernandes LM, Neto JCL, Lima TFR, Magno MB, Santiago BM, Cavalcanti YW, et al. The use of
mouthguards and prevalence of dento-alveolar trauma among athletes: A systematic review and
meta-analysis. Dent Traumatol 2019;35(1):54-72.

Sterk anbefaling

Tannlege bør utrede, behandle og følge opp barn og unge med
dentale mineraliseringsforstyrrelser, eksempelvis MIH

Tannlege bør sørge for at barn med dentale mineraliseringsforstyrrelser 

får diagnostisert og utredet tilstanden tidlig
får utarbeidet behandlings- og oppfølgingsplan, eventuelt i samarbeid med spesialist i pedodonti,
kjeveortopedi og/eller protetikk
ved behov henvises til spesialist i pedodonti.    

Tannlege bør 

følge opp barn med mineraliseringsforstyrrelser på andre primære molar for å avdekke affiserte
seksårsmolarer tidlig. 

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Diagnostikk og dokumentasjon

Både diagnose og dokumentasjon (kliniske fotos, røntgen) er viktig. Ikke sett i gang irreversibel
behandling før dette er klart.

Tannleger vurderer selv om de kan stille diagnosen. Hvis ikke henvises barnet til spesialist i
pedodonti.

Gi pasient og/eller foresatte skriftlig bekreftelse på diagnose og affiserte tenner.

Dentale mineraliseringsforstyrrelser kan inndeles i:

 LOKALE MINERALISERINGSFORSTYRRELSER (BEGRENSET TIL EN
ELLER NOEN TENNER).

Årsaker kan være:

dentale traumer mot primære tenner som skader underliggende permanente anlegg
dental mutilering på grunn av rituell fjerning av tannanlegg
lokal infeksjon i kjeven
idiopatisk, for eksempel Molar Incisor Hypomineralisation (MIH), kronologisk. 

GENERELLE MINERALISERINGSFORSTYRRELSER (ALLE TENNER
ELLER SYMMETRISKE TENNER I TANNSETTET) KAN VÆRE

kronologiske (knyttet til tidspunktet for påvirkningen)
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ikke-kronologiske
genmutasjoner, eksempelvis amelogenesis imperfekta, hypoplasi og/eller
mineraliseringsforstyrrelser
sykdom, for eksempel mineraliseringsforstyrrelse som følge av alvorlig febersykdom
kronisk legemiddelpåvirkning, eksempelvis dental fluorose.

Følgende skjema med  er hentet fra Espelid et al 2016,oversikt over dentale utviklingsforstyrrelser
Pediatric Dentistry. A Clinical Approach. 3rd ed. Wiley-Blackwell 2016.
 
Se også  fra Universitetet i Oslo, som er et nyttig verktøy for å stillejournal om utviklingsforstyrrelser
riktig diagnose.  

Behandling- og oppfølgingsplan

Gjør en individuell vurdering av behovet for behandling og oppfølging. Ikke alle
mineraliseringsforstyrrelser, lokale eller generelle, er behandlingstrengende, for eksempel mild
form av fluorose, MIH og amelogenesis imperfekta.
Utarbeid en kortsiktig- og langsiktig behandlingsplan i et livsperspektiv.
Trekk inn relevant tverrfaglig kompetanse og involver pasient og foresatte.
Følg opp pasientene

NØKKELSPØRSMÅL VED KONSULTASJON AV BARN MED ALVORLIG
RAMMEDE SEKSÅRSMOLARER:

Er det MIH eller en annen mineraliseringsforstyrrelse?
Har barnet smerter eller problemer som krever rask behandling?
Hvordan er prognosen for seksårsmolarene?
Er det aktuelt å ekstrahere?
Er stålkroneterapi indisert?
Er det behov for premedikasjon, sedasjon og eventuelt behandling i generell anestesi?
Hva er riktige kontrollintervaller?

Behandling

1.  INNLEDENDE BEHANDLING

Målet er å avhjelpe smerte, hindre ytterligere avskalling, sørge for optimal tannhygiene, beskytte
svak emalje og tilføre fluor.
Kjemisk herdende  er førstevalget når det gjelder restaureringsmateriale, også ved glassionomer

 fissurforsegling
På tenner med hypoplasi (emaljedefekt), eksempelvis Amelogenesis imperfekta hypoplasitypen
eller hypoplasi som har oppstått etter traume i melketannsett, kan kompositt benyttes

2. OBSERVASJONSFASE

Målet er å avhjelpe estetiske problemer og motvirke symptomer og ytterligere skade på affiserte
tenner.
Evaluering og planlegging
I 8-10-årsalder planlegges mer permanente løsninger for pasienten. Her vurderes
kjeveortopediske momenter som kan innebære ekstraksjoner og prognosen for annen terapi
som bruk av støpte kroner og innlegg kontra konvensjonelle restaureringer i plastiske
fyllingsmaterialer.

3. PERMANENT BEHANDLING

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2-horingsutkast/dentale-traumer-mineraliseringsforstyrrelser-erosjoner-og-tmd-hos-barn-og-unge/tannlege-bor-utrede-behandle-og-folge-opp-barn-og-unge-med-dentale-mineraliseringsforstyrrelser-eksempelvis-mih/Inndeling%20av%20tannutviklingsforstyrrelser.pdf?downloadfalse
https://www.odont.uio.no/iko/om/organisasjon/fagavd/pedodonti-atferdsfag/rutiner-og-metoder/
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Restaurer med direkte vevsbesparende fyllingsterapi.   er førstevalget ogKompositt
kavitetsbegrensningen skal ligge i frisk emalje.
Gullinnlegg eller keramisk innlegg.
Fullkroneterapi.
Ekstraksjon og eventuell kjeveortopedisk behandling. Ekstraksjoner av MIH-affiserte
seksårsmolarer kan planlegges sammen med kjeveortoped og gjennomføres med godt resultat
ved 6–10 årsalder. Andre molar vil ofte eruptere på sekserens plass uten behov for regulering.
Fortenner med mild til moderat estetisk skjemmende hypomineralisering (opasitet) kan
behandles med mikroabrasjon og ved behov i kombinasjon med bleking.

Behandling ved Molar Incisor Hypomineralisation (MIH)

Det er ofte ising fra den affiserte tannen som fører til dårlig tannpuss, mye plakk, hypersensitiv
tann, enda mindre tannpuss.
Forebyggende tiltak som er tilpasset det enkelte barn kan lindre symptomer og utsette behovet
for restaurerende behandling.
Hold affiserte tenner symptomfrie ved bruk av fluor og fjerning av plakk. Benytt solobørste,
fluortannkrem og lunkent vann.
Ved MIH-tenner med symptomer kan det settes opp timer minst en gang i måneden for
plakkfjerning og fluorlakkering. Etter hvert når hygienen stabiliserer seg og symptomene avtar,
kan intervallet økes til to og tre måneder.

MILDT TIL MODERAT AFFISERTE TENNER:

Restaurering med fyllingsmaterialer kan være et egnet behandlingsvalg. Erfaring tilsier at
kompositt er et godt materiale.

ALVORLIG AFFISERTE TENNER:

Glassionomersement kan gjerne benyttes for å avhjelpe smerte og tap av emalje til det er mulig
å tilpasse stålkoner.
Stålkroner er godt egnet for å hindre smerte og tap av tannsubstans frem til permanent
behandling utføres, se punkt 3 for alternativer.

Overføring av pasienten fra offentlig til privat tannhelsetjeneste

Unge voksne over 20 år som ikke har rett til til offentlig finansierte tjenester i den offentlige
tannhelsetjenesten, overføres i de fleste tilfeller til privat tannhelsetjeneste.

Gi pasienten kopi av behandlingsplan. Digipost kan eventuelt benyttes.
Gi pasienten tannlegeerklæring med diagnose
Send epikrise til fastlegen som tar aktuelle opplysninger inn i kjernejournalen
Informer pasienten om at tannutviklingsforstyrrelser kan kvalifisere for stønad til
tannbehandling, se Folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – Undersøkelse og behandling hos

. tannlege og tannpleier for sykdom og skade

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Forskningsgrunnlaget viser at mineraliseringsforstyrrelser er forskjellige og har ulik alvorlighetsgrad.
Tidlig diagnostikk og individuell plan for behandling, forebyggende tiltak og oppfølging er viktig for de
affiserte tennenes prognose og pasientens livskvalitet, ved å utsette behov for restaurerende
behandling og lindre eventuelle symptomer hos pasientene.

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/folketrygdloven-kap-5/folketrygdloven--5-6--5-6-a-og--5-25--undersokelse-og-behandling-hos-tannlege-og-tannpleier-for-sykdom-og-skade
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/folketrygdloven-kap-5/folketrygdloven--5-6--5-6-a-og--5-25--undersokelse-og-behandling-hos-tannlege-og-tannpleier-for-sykdom-og-skade
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Det er dokumentert at barn med mineraliseringsforstyrrelser på andre melkemolar har større
sannsynlighet for at seksårsmolarene også er affisert. Tidlig deteksjon og forebyggende tiltak kan
redusere komplikasjoner ved Molar Incisor Hypomineralisation (MIH).

Gjennomsnittlig forekomst av MIH i 42 ble funnet å være 13 % (Schwendicke et al., 2018). Tilsvarende
tall er funnet i en studie fra Nord-Norge (Schmalfuss et al., 2016). 

Vurdering

FORDELER OG ULEMPER

Fordeler: Rett behandling til rett tid

Ingen ulemper funnet.

KVALITET PÅ DOKUMENTASJONEN

Lav

VERDI OG PREFERANSER

Det antas ikke å være noen betydelig usikkerhet eller variasjon med hensyn til hvordan folk verdsetter
de viktigste utfallene. Ingen kjente negative utfall.

Den relative viktigheten av utfallene over er vurdert etter en skala fra 1-9 (høyest):
Bevare tannsubstans: 9
Lindre symptomer/hindre smerte: 9
Bevare bitthøyde: 9
Få omgjøringer av behandling: 8

RESSURSHENSYN

Det forventes ingen økning i kostnadene. 

Tiltaket er nødvendig for å gi rett behandling til rett tid og kan være besparende på sikt. 

Forskningsgrunnlag

Populasjon

Barn og unge med dentale utviklingsforstyrrelser

Intervensjon

Individuell langsiktig plan for behandling og oppfølging av tenner med dentale utviklingsforstyrrelser

Komparator

Ingen individuell behandlingsplan

Utfall

Sammendrag av studie

Forskningsgrunnlag:
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Systematisk litteratursøk i 2014 fant 3 systematiske oversikter som var relevante (Jälevik
2010, Lygidakis 2010 og Dashash et al., 2014) .
Oppdatert søk i 2019 identifiserte en systematisk oversikt (Garot et al., 2018), en
konsensusartikkel (Lygidakis et al., 2010).
En primærstudie (Schmalfuss et al., 2016), en systematisk oversikt og meta analyse
(Schwendicke et al., 2018) og en utredning av Socialstyrelsen 2014 ble identifisert ved eget søk.

PREVALENS OG DIAGNOSTIKK - MOLAR INCISOR
HYPOMINERALISATION (MIH)

Den systematisk oversiktsartikkelen av Jälevik 2010) ble vurdert til å ha lav metodologisk kvalitet.
Oversikten inkluderte 24 studier og konkluderte med at det ikke var mulig å sammenligne funn i
studiene på grunn av stor variasjon i diagnostiske kriterier og indekser brukt for å registrere MIH,
aldersgrupper som ble undersøkt etc.

En systematisk oversikt og meta-analyse (Garot et al., 2018) som undersøkte om hypomineralisert
emalje på andre primære molarer er et prediktivt tegn på MIH. Fem studier ble inkludert i meta-
analysen og 14 i den systematiske oversikten. Selv om studiene var heterogene (varierende antall
deltagere og karies risiko), så var konklusjonen at hypomineralisert emalje på andre primære molarer er
prediktivt for MIH og at tidlig deteksjon og forebyggende tiltak kan redusere komplikasjoner ved MIH.

En studie blant 16 åringer (n794) i Nord- Norge (Schmalfuss et al., 2016) fant 13,9% forekomst av MIH.
Dette stemmer overens med gjennomsnittlig forekomst av MIH på 13,1% som ble funnet i en
systematisk litteraturoversikt og metaanalyse, basert på 99 studier med 113 144 personer fra 42 land (
). Forfatterne påpekte samtidig at det  var signifikante forskjeller mellom land og regioner, noe
som delvis kan forklares ved metodeforskjeller som ulik indeks, ulik alder i gruppene og ulik
kariesforekomst. 

BEHANDLING OG OPPFØLGING (MIH)

Lygidakis 2010, en systematisk litteraturoversikt med lav til moderat metodologisk kvalitet, inkluderte 11
studier. Konklusjonen var at kunnskap om behandling av MIH er begrenset til kasus-rapporter og få
kliniske studier. Individuelt rettede forebyggende programmer kan utsette behov for restaurerende
behandling og lindre evt. symptomer hos pasientene.  Kompositt ble anbefalt som førstevalg ved
behandling av mildt til moderat affiserte av tenner og i alvorlige tilfeller av MIH anbefales det
midlertidige løsninger frem til permanente løsninger kan benyttes.

Best clinical practice guidance utarbeidet av EAPD i 2010 (Lygidakis et al 2010) omhandler prevalens,
diagnostikk, etiologi og behandling av MIH hos barn og unge. Dokumentet er ikke kunnskapsbasert i sin
helhet, men har klinisk relevans. Når det gjelder de alvorlig affiserte molarene anbefales også bruk av
stålkroner, ekstraksjon eller protetikk.   

BEHANDLING AV DENTALE  UTVIKLINGSFORSTYRRELSER 

En systematiske Cochrane oversikt (Dashash et al., 2014). Målet var å sammenligne forskjellige
restaureringsmaterialer og teknikker som brukes i behandling av tenner med Amelogenesis imperfecta.
 Søket fant ingen studier som tilfredsstilte inklusjonskriteriene om randomiserte kliniske studier

Utredning fra Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,  Sosialstyrelsen, Sverige, 2014.
Utredningen konkluderer med at det mangler vitenskapelig støtte  for at en type
restaureringsmateriale gir bedre behandlingsresultat enn andre ved behandling av
mineraliseringsforstyrrelser i emalje og dentin hos barn og unge. Basert på observasjonsstudier
konkluderte rapporten:
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Genetiske mineraliseringsforstyrrelser restaureres fortrinnsvis med fyllingsmaterialer eller
protetiske erstatninger
Erverdede mineraliseringsforstyrrelser restaureres med fyllingsmaterialer eller protetiske
erstatninger og med bleking eller mikroabrasjon av tannemalje
Mineraliseringsforstyrrelser med ukjent etiologi restaureres med fyllingsmaterialer eller protetiske
erstatninger eller mikroabrasjon av tannemalje

Dokumentasjon av litteratursøk 2014 (PDF)

Dokumentasjon av oppdatert litteratursøk 2019 (PDF)

Referanser

«Behandling av mineraliseringsstörningar i emalj och dentin en systematisk kartläggning av
restaureringsmaterial för barn- och ungdomstandvården», Sosialstyrelsen, Sverige, 2014
Lygidakis NA : Treatment modalities in children with teeth affected by molar-incisor enamel
hypomineralisation (MIH):A systematic review. Eur Arch Paediatr Dent 2010;11(2):65-74
Jalevik B : Prevalence and Diagnosis of Molar-Incisor- Hypomineralisation (MIH): A systematic
review. Eur ArchPaediatr Dent 2010;11(2):59-64
Lygidakis NA, Wong F, Jälevik B, Vierrou A-M, S. Alaluusua S, Espelid I. Best Clinical Practice
Guidance for clinicians dealing with children presenting with Molar-Incisor-Hypomineralisation
(MIH) An EAPD Policy Document. Eur Arch Paediatr Dent. 2010 Apr;11(2):75-81.
Garot E, Denis A, Delbos Y, Manton D, Silva M, Rouas P. Are hypomineralised lesions on
second primary molars (HSPM) a predictive sign of molar incisor hypomineralisation (MIH)? A
systematic review and a meta-analysis. J Dent 2018;72:8-13
Schmalfuss A, Stenhagen KR, Tveit AB, Crossner CG, Espelid I.Canines are affected in
16-year-olds with molar-incisor hypomineralisation (MIH): an epidemiological study based on the
Tromsø study: "Fit Futures" Eur Arch Paediatr Dent 2016 Apr;17(2):107-13. 
Schwendicke F, Elhennawy K, Reda S, Bekes K, Manton DJ, Krois J. Global burden of molar
incisor hypomineralization. J Dent 2018 Jan;68:10-18.  
Dashash M, Yeung CA, Jamous I, Blinkhorn A : Interventions for the restorative care of
amelogenesis imperfecta in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev
2013;(6):CD007157

Sterk anbefaling

Tannlege bør utrede, behandle og følge opp barn og unge med
dentale erosjoner (syreskader)

Tannlege bør sørge for at barn og unge med dentale erosjoner får

årsaksrettet utredning 
forebyggende tiltak og behandling
individuelt tilpasset oppfølging.

Tannlege bør etter vurdering anbefale pasient eller foresatte å bestille time hos fastlege for videre
utredning ved

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2-horingsutkast/dentale-traumer-mineraliseringsforstyrrelser-erosjoner-og-tmd-hos-barn-og-unge/tannlege-bor-utrede-behandle-og-folge-opp-barn-og-unge-med-dentale-mineraliseringsforstyrrelser-eksempelvis-mih/0002-0004-69103107612069/Dokumentasjon%20av%20litteraturs%C3%B8k%20PICO%205.3_2014.pdf?downloadfalse
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2-horingsutkast/dentale-traumer-mineraliseringsforstyrrelser-erosjoner-og-tmd-hos-barn-og-unge/tannlege-bor-utrede-behandle-og-folge-opp-barn-og-unge-med-dentale-mineraliseringsforstyrrelser-eksempelvis-mih/0002-0004-69103107612069/Dokumentasjon%20av%20oppdatert%20s%C3%B8k%202019%20PICO%205.3.pdf?downloadfalse
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mulig gastroøesofageal reflukssykdom (GØRS)
mulig spiseforstyrrelser
ukjent årsak til erosjoner.

Tannlege

bør sende nødvendig skriftlig dokumentasjon med pasienten til fastlegen
kan ved behov kontakte fastlegen for å sikre god informasjonsutveksling og oppfølging av
barnet. 

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Årsaksrettet utredning

Kostholdsanamnese over flere dager (mat og drikke)
Salivasekresjon
Legemidler og/eller sykdommer
Trening

Forebyggende tiltak og behandling av dentale erosjoner

Informer og motiver for et kosthold som reduserer risiko for utvikling av erosjoner, se 
.anbefalingen om kostholdsveiledning

Unngå hyppig inntak av syreholdig mat og drikke, eksempelvis brus, juice og sure godterier.
Fluorskylling, fluortabletter og tannkrem med arginin og kalsiumkarbonat eller kaliumitrat kan
brukes mot ising.
Stimuler salivasekresjonen ved redusert sekresjon.
Operativ behandling med direkte vevsbesparende teknikk med kompositt.

Oppfølging

Følg opp og vurder progresjonen av erosjonene ved hver konsultasjon. 
Vurder individuelt om pasienten trenger mer og tilpasset oppfølging.

Gastroøesofageal reflukssykdom (GØRS)

Noen pasienter er ikke klar over at de har gastroøesofageal refluks ("stille refluks")

Spiseforstyrrelser eller andre tilstander med oppkast

Erosjoner kan ha sammenheng med en spiseforstyrrelse med oppkast, for eksempel bulimi, og andre
tilstander med hyppig oppkast.

Gi pasienten nødvendig informasjon ved mistanke om spiseforstyrrelse, men gå varsomt fram.
Spør om pasienten er til behandling i helsetjenesten og om samtykke til å kontakte behandler.
Samarbeid med relevant helsepersonell er viktig for å gi god tannbehandling og stanse videre
utvikling av erosjonene eller forebygge at nye erosjoner oppstår.

 

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Forskningsgrunnlaget fra søk etter systematiske litteraturoversikter er noe begrenset og kvaliteten på
dokumentasjonen er lav, men det viser at individer som drikker mye brus eller sur juice eller spiser sure
godterier, har økt risiko for utvikling av dentale erosjoner. Det samme gjelder barn og unge med

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-020-ar/helsefremmende-og-forebyggende-tannhelsetjenester-til-alle-barn-og-unge
https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/magetarmsykdommer/brystbrannsykdom/
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gastroøsofageal refluxsykdom (GØRS) og oppkast. Faktorer som øker det erosive potensialet til et
produkt (mat, drikke, godterier, legemidler) er lav pH og høy
bufferkapasitet. Høy kalsiumkonsentrasjon kan redusere produktets erosivitet. Forskningsgrunnlaget fra
søk etter konsensusrapporter som er basert på litteratursøk og ekspertuttalelser, støtter dette. 
 
Forekomst av dentale erosjoner kan ha sammenheng med spiseforstyrrelser eller GØRS.
Tannleger kan ikke skille mellom disse to. Noen ganger kan sykdommene bli oppdaget av
tannhelsepersonell. I slike tilfeller kan det være viktig å henvise pasienten til fastlege.
 
Ved henvisning til fastlege kan tannlege bidra med at pasienten får rett diagnose. For eksempel har
pasienter med GØRS blitt diagnostisert med astma fordi de ikke  hadde symptomer som kunne tyde på
noe i mage-tarm-kanalen.

Det er konsensus om at pasienter med risiko for å utvikle erosjoner alltid bør bruke fluoridtilskudd i
tillegg til tannkrem, og fortrinnsvis de som inneholder tinnfluorid (basert på in situ studier). Det er kun en
tannkrem på markedet i Norge som inneholder tinn.

 

Vurdering

FORDELER OG ULEMPER

Fordeler:
Anbefalingen kan bidra til rett behandling på rett tid og at videre utvikling av erosjoner forebygges.
Systemiske sykdommer kan oppdages av tannhelsepersonell

Ingen ulemper funnet.

KVALITET PÅ DOKUMENTASJONEN

Lav

VERDI OG PREFERANSER

Det antas ikke å være noen betydelig usikkerhet eller variasjon med hensyn til hvordan folk verdsetter
de viktigste utfallene. Ingen kjente negative utfall.
Den relative viktigheten av utfallene over er vurdert etter en skala fra 1-9 (høyest):
Reduksjon i omfanget av store erosjonsskader: 9
Rett diagnostikk og behandling av GERD: 9

RESSURSHENSYN

Det forventes ingen økning i kostnader og ingen vesentlig økning i ressursbruk.

Tiltaket kan være besparende på sikt både for tannhelsetjenesten, pasienter og samfunn. 

Forskningsgrunnlag
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Populasjon

Barn og unge med dentale erosjoner

Intervensjon

Årsaksrettet utredning og behandling

Komparator

Ingen utredning

Utfall

Sammendrag av studie

Årsaksrettet utredning og behandling

Forskningsgrunnlaget er basert på litteratursøk utført av Helsedirektoratets bibliotek etter systematiske
oversiktsartikler og konsensusrapporter.

To konsensusrapporter(Carvalho et al., 2014 og Lussi og Carvalho., 2014) konkluderte med at det er
viktig med tidlig diagnose og adekvate forebyggende tiltak og at det derfor er avgjørende å kjenne til
årsaksfaktorene og interaksjonene mellom dem. 

Tre litteraturoversikter så på gastroøsofageal refluxsykdom (GØRS/GERD) og risiko for dentale
erosjoner (Firouzei et al., 2011, Pace et al, 2008, Tolia 2009). Oversiktene ble vurdert til å ha moderat
til lav metodologisk kvalitet og de inkluderte studiene hadde høy risiko for bias. Blant barn og ungdom
med GØRS varierte forekomst (prevalens) av erosjon fra 14-87 % og GØRS var assosiert med høyere
erosjonsforekomst. På gunn av manglende meta-analyse kunne ikke resultatene GRADEs.

To systematiske oversikter så på kostholdsfaktorer og risiko for dentale erosjoner (Li & Dong
2012, Salas et al., 2015). Forskningsgrunnlaget ble vurdert med GRADE og funnet å ha veldig lav
kvalitet. 

Li & Dong, 2012 var vurdert til å ha lav/moderat kvalitet. Oversikten så på sammenhengen
mellom kost og dentale erosjoner. Den omfattet 9 studier. De fant sammenheng mellom
forekomst av erosjoner og inntak av brus og vitamin C-tabletter, men det var ikke mulig å skille
ut frekvens av inntak og utvikling av erosjoner.
Salas et al., 2015 ble vurdert til god metodologisk kvalitet. Oversikten så på kostholdsfaktorer og
risiko for dentale erosjoner, og inkluderte 13 studier (8-19 åringer). Oversikten konkluderte med
at høyt inntak av brus, sure godterier/snacks og sur juice økte risikoen for erosjoner, mens melk
og yoghurt reduserte risikoen. 

Oppdatert søk identifiserte en relevant konsensusrapport(basert på systematisk litteraturgjennomgang
og ekspert uttalelser) fra European Federation of Conservative Dentistry i 2015 om diagnostikk og
behandling av dentale erosjoner (Carvahlo et al., 2015). Anbefalingen er at for pasienter hvor
kostholdsfaktorer kan være årsaken til erosjoner bør følgende kostholdsråd gis:

Redusere frekvensen for inntak av syreholdig mat og drikke.
Unngå spise- og drikkevaner som forlenger syrekontakt med tenner.
Velge trygge alternativer, som mat og drikke beriket med kalsium eller vann og melkeprodukter.

Fluor

Litteratursøk på systematiske oversikter ga ingen treff. Ved kontrollsøk ble en systematisk oversikt
funnet og inkludert som relevant:

Oversikten så på effekten av fluor (fluortannkrem og fluorlakk) for å forebygge erosjoner (Zini et
al., 2014), og ble vurdert til å ha lav metodologisk kvalitet. Den inkluderte fire eksperimentelle
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studier (in situ) på voksne med få deltagere og kort oppfølgingstid og konkluderte med at det
ikke er nok dokumentasjon til å trekke konklusjoner om effekten av fluor for forebygging av
dentale erosjoner. Overføringsverdien synes derfor meget begrenset. I resultattabellen
presentert i artikkelen er forskningsgrunnlaget vurdert med GRADE og funnet å ha veldig lav
kvalitet.

Ved oppdatert søk ble det også funnet en systematisk oversikt og to konsensusartikler:

En konsensusrapport fra European Federation of Conservative Dentistry om diagnostikk og
behandling av dentale erosjoner (Carvahlo et al., 2015) fremhevet at fluormidler som inneholder
tinn (munnskyll og tannkrem) er potensielt effektive for å redusere progresjon av dentale
erosjoner. Produktene er ikke tilgjengelige i Norge.
En systematisk oversikt (Lussi et al., 2019) undersøkte gjeldende grunnlag for bruk av fluor for å
forebygge dentale erosjoner hos barn og unge. Konklusjonen var at for å stanse erosiv
tannslitasje er det aller viktigst å detektere årsakene til erosjonslesjonene og modifisere dem. I
tillegg bør pasienter med risiko for dentale erosjoner alltid bruke
fluortilskudd som fortrinnsvis inneholder tinnfluorid (SnF2).
En konferanseartikkel (Twetman, 2015) undersøkte blant annet evidens for primær og sekundær
forebygging av erosjoner. GRADE for å forebygge erosjoner med konvensjonelle fluortilskudd
var lav.

Dokumentasjon av litteratursøk 2014 - risikofaktorer (pdf)

Dokumentasjon av oppdatert litteratursøk 2019 - risikofaktorer (pdf)

Dokumentasjon av litteratursøk 2014 - fluorider (pdf)

Dokumentasjon av oppdatert litteratursøk 2019 - fluorider (pdf)

Dokumentasjon av oppdatert litteratursøk 2019 - diagnose, forebygging, behandling (pdf)
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Sterk anbefaling

Den offentlige tannhelsetjenesten bør benytte VEDE-systemet til
registrering av dentale erosjoner

Tannleger og tannpleiere i den offentlige tannhelsetjenesten bør

registrere dentale erosjoner og alvorlighetsgrad på flatenivå
benytte Visual Erosion Dental Examination (VEDE) til diagnostisering og registrering. 

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Se  i dokumentet «Kliniske rutiner iDentale erosjoner og VEDE (Visual Erosion DEntal Examination)
kariologi», Institutt for klinisk odontologi, UiO.

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Flere studier har undersøkt forekomsten av dentale erosjoner i Norge. Mye tyder på at
at erosjonsskader er et økende problem og at forekomsten er høy blant norske ungdommer, fra
38—58 %. Studiene benyttet  VEDE for å registrere og gradere erosjonene. 

I en spørreundersøkelse blant norske tannleger mente 81 % at det er mer syreskader nå enn for 10-15
år siden (Mulic et al., 2012). 

I undersøkelsen blant 16-18 åringer Rogaland ble det funnet en assosiasjon mellom høyt forbruk av
surt godteri og sportsdrikker og forekomst av erosjoner (Søvik et al., 2015). 

Det er behov for et felles standardisert system i den offentlige tannhelsetjenesten for å diagnostisere og
følge opp utviklingen av dentale erosjoner over tid, både på individ- og befolkningsnivå. Det gir
grunnlag for rapportering av erosjoner som gir kunnskap om blant annet forekomst over tid og hvem
som er mest utsatt i befolkningen. Denne kunnskapen er viktig i folkehelsearbeidet. Det å kunne vise
utviklingen vil også være nyttig ved informasjon og motivasjon av pasient og foresatte. 

Forskningsgrunnlaget for vurdering av et felles system består av tre metodestudier, en som
sammenligner og tester påliteligheten av to etablerte indekser Visual Erosion Dental Examination

https://www.odont.uio.no/iko/om/organisasjon/fagavd/kariologi-gerodontologi/rutiner-metoder/
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(VEDE) og Basic Erosive Wear Examination (BEWE) som brukes for å registrere og gradere
erosjonslesjoner (Mulic et al., 2010) og to studier som har utviklet indeksene BEWE (Bartlett et al.,
2008) og Johansson (Hasselkvist et al., 2010).

VEDE-graderingen har liknende inndeling som karies (Grad 1 og 2 i emalje og grad 3, 4, 5 i dentin), og
er derfor lett å huske. Registreringen er tydelig og lite tidkrevende. 

SAMMENLIGNING AV TRE EKSISTERENDE SYSTEMER; BEWE, VEDE OG
JOHANSSON ETTER FEM KRITERIER:

 

Vurdering

FORDELER OG ULEMPER

Kriterier
BEWE (Basic Erosive
Wear Examination)

VEDE (Visual
Erosion Dental
Examination)

 

Johansson

Enkelt å huske Vanskelig å huske.

Inndeling av tannsettet i 6
deler. Høyeste score fra
hver sekstant summeres.

4 graderinger.

Lett å huske.

Har tilsvarende
gradering som
karies, 0-5.

Gradering 0-5, må
læres.

Lite tidkrevende Tidkrevende:

Kumulativ score for hele
tannsettet.

Lite tidkrevende.

Registrering på
flatenivå.

Lite tidkrevende.

Registrering på
flatenivå.

Klar definisjon av
graderingene

Upresis grad 2 og 3.

Hardvevstap mer eller
mindre enn 50% av flatens
areal. Skiller ikke mellom
emalje- og dentinskade.

Ja.

Bildemanual.

Skiller mellom
emalje- og
dentinskade.

Grad 3 er upresis:

Nesten
dentin-eksponering
eller
dentineksponering 1/3
av flaten

Benyttes i Norge

 

Nei. Mest brukt i studier. Brukes ved
Universitetet i Oslo 
og Universitetet i
Tromsø

Brukes ved
Universitet i Bergen

Innført som nasjonalt
system i naboland?

Nei

 

Nei

 

Nei
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Fordeler med registrering av erosjoner: 

Utviklingen i erosjoner kan følges over tid hos individet og i befolkningen
VEDE har en gradering som tilsvarerende kariesgraderingen
VEDE har en bildemanual
Kan tilrettelegges i EPJ for en klikkbar registrering, som er mindre tidkrevende enn en
beskrivelse av erosjonene
Kan benyttes til rapportering og eventuelt som kvalitetsindikator

Ulemper:

Det kan tilkomme kostnader ved tilrettelegging i journalsystemet.

RESSURSHENSYN

Det forventes ubetydelige kostnader ved opplæring. Bildemanualen med forklaring er tilstrekkelig. 

Det kan tilkomme kostnader ved at journalleverandør må tilrettelegge i elektronisk pasientjournal (EPJ).
Kostnadene antas å være overkommelige blant annet fordi registreringen tilsvarer kariesregistreringen
som det allerede er tilrettelagt for. 

Forskningsgrunnlag

Populasjon

Barn og unge med dentale erosjoner

Intervensjon

Nasjonal index for registrering av dentale erosjoner

Komparator

Ingen nasjonal index

Utfall

Sammendrag av studie

Forskningsgrunnlaget består av tre metodestudier. De er ikke fremkommet ved systematiske søk. Den
ene studien sammenlignet og testet påliteligheten av to indekser (VEDE og BEWE) som brukes for å
registrere og gradere erosjonslesjoner (Mulic et al., 2010). De to andre studiene utviklet to indekser;
BEWE (Bartlett et al., 2008) og Johansson (Hasselkvist et al., 2010). 

Det ble utført søk etter studier som har undersøkt forekomst og risikofaktorer for dentale erosjoner i
Norge. De har alle benyttet VEDE for å registrere og gradere erosjonene.

Blant 18 åringer i Oslo var forekomsten av erosjoner 38% (Mulic et al., 2013) og blant 16 åringer i
Troms var forekomsten 38 % (Mulic et al., 2016 ).

Søvik et al., 2014 fant en forekomst av erosjoner på 58% blant 16—18-åringer i Rogaland. I
undersøkelsen ble det funnet en assosiasjon mellom høyt forbruk av surt godteri og sportsdrikker og
forekomst av erosjoner. Det er den første studien som har funnet en dose-respons sammenheng
mellom daglig forbruk av sure drikker og erosjoner(Søvik et al., 2015). 
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Mye tyder på at erosjonsskader er et økende problem i Norge og at forekomsten er høy blant norske
ungdommer. En spørreundersøkelse blant norske tannleger viste at 81 % av tannlegene mener at det
er mer syreskader nå enn for 10-15 år siden (Mulic et al., 2012). 

Dokumentasjon av litteratursøk 2019 (pdf)
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Sterk anbefaling

Barn og unge med plager fra tyggemuskulatur eller kjeveledd
bør få utredning og behandling i tråd med Nasjonal faglig
retningslinje om TMD

Tannlege bør

utrede og behandle barn og unge med TMD i samsvar med Nasjonal faglig retningslinje for
utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager)
vurdere samarbeid med eller henvisning til spesialist i pedodonti, særlig når det gjelder barn
under 11 år med problemer fra kjeveledd eller ved mistanke om en grunnsykdom, for eksempel
Juvenil idiopatisk artritt (JIA).

Se nyttige lenker fra TMD-retningslinjen under Praktisk

 

https://helsenett-xpprod.enonic.cloud/admin/site/preview/default/draft/helsedirektoratet/kladd/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2-horingsutkast/dentale-traumer-mineraliseringsforstyrrelser-erosjoner-og-tmd-hos-barn-og-unge/tannlege-bor-utrede-behandle-og-folge-opp-barn-og-unge-med-dentale-erosjoner-syreskader/0002-0004-1106698811110/Dokumentasjon%20av%20litteraturs%C3%B8k%20PICO%205.2.1_2019_Risikofaktorer%20erosjoner.pdf?downloadfalse
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibulaer-dysfunksjon-tmd/barn-og-unge-med-tmd-plager
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibulaer-dysfunksjon-tmd/barn-og-unge-med-tmd-plager
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Praktisk – slik kan anbefalingen følges

TMD opptrer hos barn og unge med en forekomst på rundt 4-11 %. Generelt øker forekomsten med
alder hos barn og unge. TMD forekommer hyppigere hos jenter enn hos gutter. Denne forskjellen øker
med alder. TMD-plager hos barn og unge er som oftest muskulære, men forandringer i kjeveleddene
kan også forekomme.

Utredning

Utredning av barn og unge følger samme retningslinjer som for voksne, men må individuelt tilpasses
barnets alder og modenhet (språk, forståelse, mv.). Se kapitlet Utredning og diagnostikk

Skrapelyd fra kjeveledd, med eller uten andre TMD-symptomer, kan være tegn på degenerative
forandringer. Slike tilfeller bør henvises til spesialist i pedodonti (eller spesialist i kjeve- og
ansiktsradiologi eller oral kirurgi og oral medisin) for klinisk utredning og radiologisk undersøkelse av

.kjeveledd

Tanngnissing er vanlig hos barn under tannfelling og kjevevekst for eksempel i 5–7 årsalder. Vær
oppmerksom om tanngnissing vedvarer i perioder hvor det ikke er noen forandringer i kjeven eller hvis
tanngnissing pågår døgnet rundt, for eksempel hos enkelte barn med habiliteringsbehov.

Behandling

Behandlingen av TMD-plager hos barn og unge skal være konservativ og reversibel, og negativ
påvirkning av vekst og tannfrembrudd må unngås.

Se kapitlet og  forslag til hjemmeøvelser ved TMD under første anbefaling Behandlingstiltak ved TMD 
Informasjon, rådgiving og veiledet egenaktivitet anbefales som første tiltak ved TMD  

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Det vises til Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og
 som også omhandler barn og unge.kjeveleddsplager)

Spesialist i pedodonti har kunnskap om sykdommer som kan ha sammenheng med TMD-plager. 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibulaer-dysfunksjon-tmd/utredning-og-diagnostikk-ved-tmd
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibulaer-dysfunksjon-tmd/utredning-og-diagnostikk-ved-tmd/radiologisk-undersokelse-av-kjeveledd-ved-tmd
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibulaer-dysfunksjon-tmd/utredning-og-diagnostikk-ved-tmd/radiologisk-undersokelse-av-kjeveledd-ved-tmd
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibulaer-dysfunksjon-tmd/behandlingstiltak-ved-tmd
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibulaer-dysfunksjon-tmd/behandlingstiltak-ved-tmd
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibulaer-dysfunksjon-tmd/barn-og-unge-med-tmd-plager
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibulaer-dysfunksjon-tmd/barn-og-unge-med-tmd-plager


Side 65/104

KAPITTEL: 5

Operativ behandling av karies hos barn og
unge

Svak anbefaling

Dyp karies i primære tenner kan behandles med delvis
ekskavering

Tannlege kan 

behandle dyp karies i primære tenner med delvis ekskavering, forutsatt vital og symptomfri
pulpa.

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Delvis ekskavering

Fjern kariøst dentin til læraktig mykt dentin i det pulpanære området.
Kantene i kaviteten  ekskaveres rene for karies til hardt dentin, fyllingen må være tett. 
Legg permanent fylling med glassionomer eller kompositt.

Alternative behandlinger:

Trinnvis ekskavering (lenke ved publisering)
Ingen behandling, for eksempel kronisk karies som er hard og tilgjengelig for plakkfjerning og
ingen behandling er forsvarlig av hensyn til funksjon og estetikk. 

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Forskningsgrunnlaget viser at delvis ekskavering og trinnvis ekskavering reduserer hyppigheten av
pulpaeksponering i symptomfrie vitale primære tenner med dyp karies, sammenlignet med fullstendig
ekskavering i en seanse. En systematisk oversikt konkluderer med at delvis ekskavering før
restaurering anbefales, men evidensen er begrenset.
 
Delvis ekskavering har en fordel fordi det kan gjøres i en seanse, mens trinnvis ekskavering medfører
minst to tannklinikkbesøk.
 

Vurdering

FORDELER OG ULEMPER

Fordeler:
Delvis ekskavering gjøres i en seanse og er mer skånsomt for pasienten.
Tiltaket kan redusere pulpakomplikasjoner og komplisert behandling.
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Ulemper:
Trinnvis ekskavering medfører flere seanser.

Det vurderes at fordelene veier opp for ulempene.

KVALITET PÅ DOKUMENTASJONEN

Moderat.

VERDI OG PREFERANSER

Det antas ikke å være noen betydelig usikkerhet eller variasjon med hensyn til hvordan folk verdsetter
de viktigste utfallene. Ingen kjente negative utfall.
Den relative viktigheten av utfallene over er vurdert etter en skala fra 1-9 (høyest):
Pulpaeksponering: 9
Symptomer: 9
Kariesprogresjon: 6
Fyllingens varighet: 6
Odontofobi: 9

 

RESSURSHENSYN

Det forventes ingen økning i kostnader eller ressursbruk, men kanskje en liten besparing fordi
behandlingen kan gjøres i en seanse.

Forskningsgrunnlag

Populasjon

Barn med dype karieslesjoner i primære tenner

Intervensjon

Delvis ekskavering eller trinnvis ekskavering

Komparator

Fullstendig ekskavering i en sceanse

Utfall

Sammendrag av studie

Forskningsgrunnlaget er basert på to systematiske oversikter funnet i søk utført av biblioteket i
Helsedirektoratet.

I en systematisk oversikt fra Cochrane med litteratursøk frem til 2012 (Ricketts et al., 2013) ble delvis-,
trinnvis- eller ingen fjerning av kariøst dentin før restaurering, sammenlignet med fullstendig fjerning av
kariøst dentin og fyllingsterapi i en seanse. Oversikten var av god metodologisk kvalitet og inkluderte 8
studier, fire i det primære tannsett, tre i permanente tannsett og en i begge tannsett. Pulpaeksponering,
symptomer, kariesprogresjon og fyllingers varighet ble vurdert.
Rapporten viste at delvis ekskavering og trinnvis ekskavering reduserte risikoen for pulpaeksponering i
symptomfrie og vitale kariøse primære og permanente tenner sammenlignet med fullstendig
ekskavering, og at dette er en klinisk fordel. Kort oppfølgingstid og høy risiko for bias
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En oversikt omhandlet årsak til mislykket behandling ved ufullstendig ekskavering (Schwendicke et al.,
2013). Oversikten var av god kvalitet men kvaliteten på de inkluderte studiene var lav. Evidens ble
gradert ved GRADE til å være veldig lav. Både primære og permanente tenner var inkludert, 19 studier
(2405 tenner på 1547 pasienter). Resultatene viste andel mislykkede fyllinger per år (annual failure
rate) var på 3,8 % (median). Tenner med en-flaters restaureringer og delvis ekskavering utført i en
seanse hadde lavere risiko for å mislykkes. Ved delvis ekskavering var de fleste komplikasjoner
pulparelaterte.

To konsensus rapporter basert på systematisk litteraturgjennomgang og ekspertuttalelser ble
identifisert utenom søk utført av FHI.

En konsensus rapport fra The International Caries Consensus Collaboration (Schwendicke et al., 2016)
gir anbefalinger om fjerning av kariøst vev.  I dype karieslesjoner i primære og permanente tenner med
vital pulpa/reversibel pulpitt, bør det prioriteres å bevare en vital pulpa ved selektiv/delvis ekskavering til
mykt dentin. I permanente tenner kan trinnvis ekskavering være et alternativ.

Dette samsvarer med anbefalingene for behandling av dyp karies i permanente tenner i European
Society of Endodontology position statement: Management of deep caries and the exposed pulp
(Duncan et al., 2019) . For å unngå pulpaeksponering ved dyp karies anbefales selektiv/delvis ett-
trinns kariesekskavering eller trinnvis ekskavering. Forutsetningene er tegn og symptomer på reversibel
pulpitt (karieslesjonen er ikke dypere enn til pulpale ¼ på røntgen, positiv sensibilitetstest, kortvarig
smerte). Okklusale lesjoner (en flate) har mer forutsigbart utfall av behandlingen enn flerflate lesjoner.

Doumentasjon av litteratursøk 2014 (pdf)

Dokumentasjon av oppdatert litteratursøk 2019 (pdf)
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Utfall

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2-horingsutkast/operativ-behandling-av-karies-hos-barn-og-unge/dyp-karies-i-primaere-tenner-kan-behandles-med-delvis-ekskavering/0002-0004-10612068121110/Dokumentasjon%20av%20litteraturs%C3%B8k%20PICO%205.6_2014.pdf?downloadfalse
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2-horingsutkast/operativ-behandling-av-karies-hos-barn-og-unge/dyp-karies-i-primaere-tenner-kan-behandles-med-delvis-ekskavering/0002-0004-10612068121110/Dokumentasjon%20av%20oppdatert%20s%C3%B8k%202019%20PICO%205.6.pdf?downloadfalse
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Sterk anbefaling

Pulpaeksponering grunnet karies i primære tenner bør
behandles med partiell pulpotomi, forutsatt vital og symptomfri
pulpa

Tannlege bør behandle pulpaeksponering grunnet karies i primære tenner med

partiell pulpotomi forutsatt vital og symptomfri pulpa.

Tannlege bør utføre 

full pulpotomi eller ekstraksjon ved dypere inflammasjonen eller avital pulpa.

Behandlingsvalget avhenger av

tanntype, andre primære molar er viktig plassholder
tid til tannfelling
bittforhold
andre forhold

samarbeid og mestring
medisinske forhold

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Partiell pulpotomi:

Inflammert del av pulpa fjernes før pulpasåret dekkes og tannen restaureres.

INDIKASJONER:

Superfisiell pulpa er inflammert eller infisert grunnet svært dyp karies eller pulpaeksponering ved
ekskavering av karies.

PROSEDYRE:

Anestesi
Kofferdam
Vask kaviteten med fysiologisk saltvann eller klorheksidin
Fjern inflammert del av pulpa (1-2 mm) ved kassepreparering med sylinderdiamant og god
vannavkjøling.
Stans blødning ved å irrigere med fysiologisk saltvann og ved å trykke lett med sterile
bomullspellets.

Det er viktig å unngå blodkoagel.
Dekk pulpasåret med kalsiumhydroksyd-pasta eller MTA (egen prosedyre).
Dekk med glassionomersement.
Restaurer tannen.

Full pulpotomi:

Kronepulpa fjernes før pulpasåret dekkes og tannen restaureres.



Side 69/104

INDIKASJONER:

 Pulpainflammasjon begrenset til kronepulpa

PROSEDYRE:

Som for partiell pulpotomi, men hele kronepulpa fjernes og pulpasåret dekkes med MTA

Ekstraksjon - indikasjoner

Hele pulpa er inflammert
Forhold som medfører at partiell pulpotomi ikke kan gjennomføres, se over «Vurdering av partiell
pulpotomi eller ekstraksjon» 

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

The American Academy of Pediatric Dentistry presenterte evidensbaserte anbefalinger for tre typer
behandlinger av vital pulpa ved dyp karies i primære tenner: indirekte pulpabehandling (også kjent som
indirekte pulpaoverkapping), direkte pulpaoverkapping, og pulpotomi (Dhar et al., 2017):

Panelet kunne ikke anbefale en behandling fremfor en annen grunnet mangel på studier som
direkte sammenligner disse tre intervensjonene, men alle tre behandlinger viser høy vellykkethet
og behandlingsvalget bør basere seg på biologiske prinsipper.
Panelet anbefaler 

Mineral trioxide aggregate,MTA(sterk anbefaling)  ved pulpotomi i vitale primære tenner
(moderat evidens) 
Ved indirekte og direkte pulpaoverkapping var det lav evidens for bruk av et materiale
fremfor et annet

En Cochrane rapport (Smaïl-Faugeron et al., 2018) konkluderte:

Pulpabehandling i primære tenner er oftest vellykket 
Evidens tyder på at MTA er det beste materialet for tilheling av pulpa ved pulpotomi

Vurdering

FORDELER OG ULEMPER

Fordeler ved partiell pulpotomi:

Større sannsynlighet for at resterende pulpa bevares vital.
Barnet kan unngå smerter og ubehag ved akutte tilstander, noe som kan forebygge odontofobi.
Bevaring av primære tenner lengre er gunstig for bittet.

 

Ulemper ved pulpotomi:

Mer komplisert enn ekstraksjon og krever god kooperasjon fra barnet.

Fordeler ved ekstraksjon:
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Rask prosedyre

 
Ulemper ved ekstraksjon:

Kan medføre senere bittavvik og behov for kjeveortopedisk behandling

 
Fordelene veier opp for ulempene

 

KVALITET PÅ DOKUMENTASJONEN

Svært lav

VERDI OG PREFERANSER

Det antas ikke å være noen betydelig usikkerhet eller variasjon med hensyn til hvordan folk verdsetter
de viktigste utfallene. Ingen kjente negative utfall.
Den relative viktigheten av utfallene over er vurdert etter en skala fra 1-9 (høyest):
Bevare vital pulpa: 9
Symptomer: 9
Komplikasjoner: 9
Odontofobi: 9
Bittforhold: 9

 

RESSURSHENSYN

Det forventes ingen økning i kostnader eller ressursbruk.

Forskningsgrunnlag

Populasjon

Primære tenner med pulpaeksponering på grunn av karies

Intervensjon

Partiell pulpotomi, ekstraksjon

Komparator

Teksjon

Utfall

Sammendrag av studie

Forskningsgrunnlaget er basert på en systematisk oversikt fra søk, utført av biblioteket i
Helsedirektoratet i 2015.

En systematisk oversikt fra Cochrane (Smail-Fougeron et al., 2014) sammenliknet forskjellige
materialer for behandling av eksponert pulpa ved dyp karies i primære tenner. Oversikten var av god
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3.  

metodologisk kvalitet og inkluderte 47 studier som sammenliknet forskjellige materialer. Få av de
omtalte materialene er i bruk i Norge. Konklusjonen var at man, basert på nåværende forskning, ikke
kan si at noe materiale var bedre enn andre for behandling av eksponert pulpa i primære tenner.
Mineral trioxide aggregate (MTA) viste noe bedre  resultat(men ikke signifikant) enn kalsiumhydroksid
(basert på 2 studier) hvor utfallsmålene var klinisk mislykket, radiologisk mislykket og patologisk
rotresorpsjon.

Ved oppdatert litteratursøk i 2019 ble det funnet en systematisk oversikt som var en oppfølging
av oversikten fra 2014 og en konsensusrapport.

Den oppdaterte systematiske oversikten fra Cochrane av oversikten fra 2014 (Smail-Fougeron et al.,
2018) inkluderte 87 studier med uavklart eller høy risiko for bias. Konklusjonen fra 2014 ble bekreftet.
Pulpabehandling i primære tenner er oftest vellykket og evidens tyder på at MTA er det beste materialet
for tilheling av pulpa ved pulpotomi.

En retningslinje panel opprettet av the American Academy of Pediatric Dentistry presenterte evidens-
baserte anbefalinger for tre typer behandlinger av vital pulpa ved dyp karies i primære tenner: indirekte
pulpa behandling (også kjent som indirekte pulpaoverkapping), direkte pulpa overkapping, og pulpotomi
(Dahr et al., 2017). Panelet kunne ikke anbefale en behandling fremfor en annen grunnet mangel på
studier som direkte sammenligner disse tre intervensjonene, men alle tre behandlinger viser høy
vellykkethet og behandlingsvalget bør basere seg på biologiske prinsipper. Panelet anbefaler MTA
(sterk anbefaling)  ved pulpotomi i vitale primære tenner (moderat evidens). Ved indirekte og direkte
pulpaoverkapping var det lav evidens for bruk av et materiale fremfor et annet.

Doumentasjon av litteratursøk 2014 (pdf)

Dokumentasjon av oppdatert litteratursøk 2019 (pdf)

Referanser

Smail-Faugeron V, Courson F, Durieux P, Muller-Bolla M, Glenny AM, Fron Chabouis H. : Pulp
treatment for extensive decay in primary teeth. Cochrane Database Syst Rev 2014 Aug 6;(8)
CD003220:doi: 10.1002/14651858.CD003220.pub2
Smaïl-Faugeron V, Glenny AM, Courson F, Durieux P, Muller-Bolla M, Fron Chabouis H Pulp
treatment for extensive decay in primary teeth. Cochrane Database Syst Rev. 2018 May
31;5:CD003220. doi: 10.1002/14651858.CD003220.pub3
Dhar V, Marghalani AA, Crystal YO, Kumar A, Ritwik P, Tulunoglu O, Graham L. Use of Vital
Pulp Therapies in Primary Teeth with Deep Caries Lesions.Pediatr Dent. 2017 Sep
15;39(5):146-159 A guideline panel convened by the American Academy of Pediatric Dentistry
formulated evidence-based recommendations on three vital pulp therapies: indirect pulp
treatment (IPT; also known as indirect pulp cap), direct pulp cap (DPC), and pulpotomy.
 

Svak anbefaling

Glassionomersement kan være førstevalg ved restaurering av
primære tenner

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2-horingsutkast/operativ-behandling-av-karies-hos-barn-og-unge/dyp-karies-i-primaere-tenner-kan-behandles-med-delvis-ekskavering/0002-0004-10612068121110/Dokumentasjon%20av%20litteraturs%C3%B8k%20PICO%205.6_2014.pdf?downloadfalse


Side 72/104

Tannlege kan ha

glassionomersement som førstevalg ved fyllingsterapi i primære tenner.

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Restaureringsmaterialer

På markedet finnes flere materialer som kan brukes i primære tenner:

Konvensjonell glassionomersement
Resinbasert glassionomer
Kompomer
Kompositt
Stålkroner

Vurdering av valg av fyllingsmateriale:

kavitetens dybde
Emalje i kavitetsgrensen
Mulighet for optimal tørrlegging (hvis ikke - benytt stålkroner) 
Tannens levetid
Kariesaktivitet
om barnet kan samarbeide

Glassionomersement

Konvensjonell, høyviskøs glassionomer uten plastkomponent er førstevalg
Kompositt eller stålkroner kan være gode alternativer.

Fabrikantene av resinbasert glassionomer (med plast) anbefaler en herdedybde på 1,7-2,0 mm. Ved
dype lesjoner kan denne herdedybden lett overskrides dersom materialet legges i en omgang. Det kan
medføre uønsket lekkasje av uherdet monomer fordi herdingen i dybden er mangelfull.

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Ut fra forskningsgrunnlaget kan det ikke med sikkerhet sies at noen fyllingsmaterialer er bedre enn
andre til restaurering av primære tenner hos barn. Dette med hensyn til restaureringens varighet, risiko
for sekundærkaries og eventuelle bivirkninger.   fraVejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer
Sundhedsstyrelsen i Danmark sier at glassionomer kan brukes til alle typer fyllinger i primære tenner.
 
Det er enkelt og tar kortest tid å legge en fylling med konvensjonell glassionomersement og den er
mest biologisk. Det er hensiktsmessig ved behandling av barn. Fyllingen varer ikke lenge, men dette er
ikke noe krav i de fleste primære tenner. 

Vurdering

RESSURSHENSYN

Det forventes ingen økning i kostnader eller ressursbruk.

Forskningsgrunnlag

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id202415
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Populasjon

Barn og unge med karies i primære tenner

Intervensjon

Restaurering med glassionomer

Komparator

Restaurering med kompositt, kompomer, stålkroner

Utfall

Sammendrag av studie

Fire systematiske oversikter funnet etter søk utført av biblioteket i Helsedirektoratet ble inkludert og i
forskningsgrunnlaget.

En systematisk oversikt fra Sverige (Socialstyrelsen 2014) så på om noen fyllingsmaterialer viser bedre
overlevelse og mindre risiko for sekundærkaries enn andre hos barn og ungdom. Oversikten var av god
metodologisk kvalitet og inkluderte 7 studier, hvorav 6 i primære tenner (RCT). Alle de inkluderte
studiene var små (57 eller færre deltakere) og hadde middels god metodologisk kvalitet. Alle studier
sammenliknet forskjellige restaureringsmaterialer: kompositt, glassionomer, sølvforsterket
glassionomer, resinforsterket glassionomer, kompositt, og flytende kompositt (kl I, II og V). Oversikten
konkluderte med at basert på nåværende forskning kan man ikke si at ett fyllingsmateriale var bedre
enn andre for restaurering av primære tenner hos barn og unge.

En systematisk oversikt fra Cochrane (Innes et al., 2007) sammenliknet stålkroner med
restaureringsmaterialer (amalgam og glassionomer) for restaurering av primære tenner. Oversikten var
av god metodologisk kvalitet men fant ingen studier av god kvalitet som sammenliknet utfall ved bruk av
stålkroner kontra andre restaureringsmaterialer i primære tenner. Det var noe evidens fra kliniske
studier av lav/moderat kvalitet at stålkroner har lengre varighet sammenliknet med fyllinger i primære
tenner.

En annen oversikt fra Cochrane (Yengopal et al., 2009) sammenliknet forskjellige
restaureringsmaterialer for behandling av karies i primære tenner. Oversikten var av god metodologisk
kvalitet og inkluderte tre studier som sammenliknet forskjellige materialer (stålkroner vs. estetiske
kroner, resinmodifisert glassionomer vs. amalgam og kompomer vs. amalgam). Det var ingen forskjeller
mellom materialene. Det ble ikke funnet noen studier som sammenlignet fyllingsterapi med ekstraksjon
eller fyllingsterapi med ingen behandling for barn med karies i primære tenner.

Grade-tabeller ble ikke utarbeidet fordi alle restaureringsmaterialer ble sammenlignet med amalgam.
En studie med 11 barn så på bruk av stålkroner sammenlignet med estetiske kroner i primære molarer,
estetiske kroner brukes ikke på primære molarer i Norge.

En systematisk oversikt (Toh og Messer, 2007) sammenliknet forskjellige restaureringsmaterialer for
behandling av approximal karies i primære tenner. Oversikten var av moderat til lav metodologisk
kvalitet og inkluderte 21 studier som sammenliknet forskjellige materialer (glassionomer, resinmodifisert
glassionomer, kompositt og kompomer) med oppfølgingstid fra ett til seks år. Konklusjonen var at
resinmodifisert glassionomer hadde best overlevelse sammenliknet med de andre materialene med
oppfølging på minst ett år.

Relevante systematiske oversikter fra oppdatert søk utført av Folkehelseinstituttet 2019 ble inkludert.

En systematisk oversikt fra Cochrane (Innes et al., 2015) evaluerte 1) alle typer prefabrikkerte kroner
som brukes for å restaurere primære kariøse tenner og sammenlignet med konvensjonelle
fyllingsmaterialer og 2) om omfanget av karies innvirket på utfallet. Fem studier ble inkludert hvor tre
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sammenligninger ble evaluert. To sammenlignet bruk av stålkrone med fyllinger lagt ved åpen sandwich
teknikk og to sammenlignet stålkroner (Hall teknikken) med fyllinger. En av studiene inkluderte også en
sammenligning med "non-restorative" kariesbehandling. Den femte studien sammenlignet stålkroner
med hvite skallfasetter. Bare en studie sammenliknet bruk av stålkroner med ingen behandling. Det var
moderat evidens for lavere feilrate i kronegruppen og for lavere risiko for smerte for Hall teknikken enn
for fyllinger. Konklusjonen var at primære tenner med karies eller pulpabehandling som behandles med
kroner har mindre risiko for mislykket behandling og smerte sammenlignet med behandling med
fyllinger.

En systematisk oversikt(10 studier) og metaanalyse (9 studier) sammenlignet bruk  av GIC og
kompositt i klasse II restaureringer i kariøse primære tenner( Dias et al., 2018). Seks av studiene ble
klassifisert med lav risiko for bias. Og fire var usikre. Konklusjonen var at begge materialer gav likt
klinisk resultat for alle kriterier, unntatt for sekundær karies hvor GIC var best, særlig resinforsterket
GIC lagt med kofferdam isolering av tannen.

En systematisk oversikt undersøkte holdbarheten til restaureringer i primære tenner og årsaken til
feilslag (Chisini et al., 2018). Det ble inkludert 31 studier (12047 tenner), men høy risiko for bias ble
observert. Årlig feilrate varierte (0-30%) og gjennomsnittet var 12,5%. Stålkroner hadde høyest suksess
rate. Klasse I restaureringer som ble lagt med kofferdam isolering hadde bedre årlig feilrate.
Hovedårsaken til at feilslag av restaureringer var sekundær karies. Konklusjonen var at
tannhelsepersonell bør fokusere på å holde kariesaktiviteten lav og at det grunnet barns adferd i
behandlingssituasjonen bør velges prosedyrer som ikke tar lang tid og som kan kontrolleres.

Sunhetsstyrelsen i Danmark publiserte en revidert utgave av Vejledning om anvendelse af
tandfyldningsmaterialer i 2018. Plastmateriale kan finde anvendelse ved alle typer tandfyldninger. Ved
førstegangsfyldninger, hvor der ikke anvendes glasionomer, skal det primære valg være plastmateriale.
Glasionomer finder typisk anvendelse ved fyldningsterapi af gingivale cariesangreb, usurer, ved tunnel-
og brøndpræparationer, som isolations- og opfyldningsmateriale, som langtidsprovisorium, samt til alle
typer fyldninger i primære tænder.

Doumentasjon av litteratursøk 2014 (pdf)

Dokumentasjon av oppdatert litteratursøk 2019 (pdf)
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8.  Sundhetsstyrelsen. Vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer (Revidert utgave)
2018. https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/vejledning-om-anvendelse-af-tandfyldningsmaterialer

Svak anbefaling

Dyp karies i barn og unges permanente tenner bør behandles
med trinnvis ekskavering

Tannlege kan

behandle dyp karies i unge permanente tenner med trinnvis ekskavering, forutsatt vitale og
symptomfrie tenner.

Pulpavitalitet bør bevares så lenge som mulig.

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Trinnvis ekskavering

Kariøst dentin fjernes gradvis i to seanser før permanent restaurering.

PROSEDYRE

Fjern kariøst dentin delvis til læraktig mykt dentin i det pulpanære området.
Kantene i kaviteten  ekskaveres rene for karies til hardt dentin, fyllingen må være tett.
Legg kalsiumhydroksyd (CaOH) og glassionomer som midlertidig fylling.
Vent 3-6 måneder slik at den demineraliserte sonen kan remineraliseres før permanent fylling
legges.
Utfør fullstendig ekskavering etter 3-6 måneder. 
Legg permanent fylling. 

Delvis ekskavering (lenke ved publisering) kan være et alternativ.

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Forskningsgrunnlaget viste at trinnvis ekskavering og delvis ekskavering reduserte forekomst av
pulpaeksponering i symptomfrie vitale permanente tenner med dyp karies, sammenlignet med
fullstendig ekskavering i første seanse. Det er viktig å unngå unødvendig pulpaeksponering ved
behandling av dyp karies for å unngå rotbehandling, noe som kan medføre ytterligere kompliserte
behandlinger og forkorte tannens levetid.

Nyere forskning tyder på at delvis ekskavering kan være et godt alternativ ved dyp karies og reversibel
pulpitt (reduserer faren for pulpaeksponering, bevarer vital pulpa).  Forskningsgrunnlaget påpeker at
pågående kliniske studier har relativt kort oppfølgingstid og risiko for bias, derfor anbefales trinnvis
ekskavering.
 

Vurdering
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FORDELER OG ULEMPER

Fordeler:
Kan redusere komplikasjoner og komplisert endodontisk behandling.
Kan forebygge odontofobi.

Ulemper:
Behandlingen medfører minst to seanser.

Fordelene veier opp for ulempene.

KVALITET PÅ DOKUMENTASJONEN

Moderat

VERDI OG PREFERANSER

Det antas ikke å være noen betydelig usikkerhet eller variasjon med hensyn til hvordan folk verdsetter
de viktigste utfallene. 

Den relative viktigheten av utfallene over er vurdert etter en skala fra 1-9 (høyest):
Pulpaeksponering: 9
Symptomer: 9
Kariesprogresjon: 9
Fyllingens varighet: 7
Odontofobi: 9

RESSURSHENSYN

Det forventes ingen økning i kostnader eller ressursbruk.

Forskningsgrunnlag

Populasjon

Barn og unge med dype karies lesjoner i permanente tenner

Intervensjon

Delvis ekskavering eller trinnvis ekskavering

Komparator

Fullstendig ekskavering i en seanse

Utfall

Sammendrag av studie

Forskningssgrunnlaget er basert på to systematiske oversikter funnet i søk utført av biblioteket i
Helsedirektoratet: 

I en systematisk oversikt fra Cochrane med litteratursøk frem til 2012 (Ricketts et al., 2013)
ble delvis-, trinnvis- eller ingen fjerning av kariøst dentin før restaurering, sammenlignet med
fullstendig fjerning av kariøst dentin og fyllingsterapi i en seanse. Oversikten var av god
metodologisk kvalitet og inkluderte 8 studier, fire i det primære tannsett, tre i permanente
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tannsett og en i begge tannsett. Pulpaeksponering, symptomer, kariesprogresjon og fyllingers
varighet ble vurdert.                                                                                                                 
Rapporten viste at delvis ekskavering og trinnvis ekskavering reduserte risikoen for
pulpaeksponering i symptomfrie og vitale kariøse primære og permanente tenner sammenlignet
med fullstendig ekskavering, og at dette er en klinisk fordel. Kort oppfølgingstid og høy risiko for
bias ble påpekt.  Det var  ikke mulig å konkludere på om det var forskjell i varighet av fyllinger
ved bruk av de forskjellige teknikkene.
Rapporten påpekte korte oppfølgingstider og høy risiko for bias  i de inkluderte studiene og at
det er behov for randomiserte kliniske studier av høy kvalitet.
En systematisk oversikt omhandlet årsak til mislykket behandling ved ufullstendig ekskavering
(Schwendicke et al., 2013). Oversikten var av god kvalitet men kvaliteten på de inkluderte
studiene var lav. Evidens ble gradert ved GRADE til å være veldig lav. Både primære og
permanente tenner var inkludert, 19 studier (2405 tenner på 1547 pasienter). Resultatene viste
at andel mislykkede fyllinger per år (annual failure rate) var på 3,8 % (median). Tenner med
en-flaters restaureringer og delvis ekskavering utført i en seanse hadde lavere risiko for å
mislykkes. Ved delvis ekskavering var de fleste komplikasjoner pulparelaterte.

Oppdatert søk ble utført av Folkehelseinstututtet (FHI) i 2019 og en oversiktartikkel ble inkludert:

En oversiktsartikkel (Giacaman et al., 2018), undersøkte evidensbaserte strategier for minimalt
invasive behandlingsstrategier for karieslesjoner. 56 artikler tilfredsstilte inklusjonskriteriene og
man fant at ved dype karieskaviteter er selektiv fjerning av karies til mykt dentin og/eller trinnvis
ekskavering støttet av sterk evidens.

To konsensus rapporterter (systematisk litteraturgjennomgang og ekspertuttalelser) ble identifisert
utenom søk utført av FHI:

En konsensus rapport fra The International Caries Consensus Collaboration (Schwendicke et
al., 2016) gir anbefalinger om fjerning av kariøst vev.  I dype karieslesjoner i primære og
permanente tenner med vital pulpa/reversibel pulpitt, bør det prioriteres å bevare en vital pulpa
ved selektiv/delvis ekskavering til mykt dentin. I permanente tenner kan trinnvis ekskavering
være et alternativ.
Dette samsvarer med anbefalingene i European Society of Endodontology position statement:
Management of deep caries and the exposed pulp (Duncan et al., 2019). For å unngå
pulpaeksponering ved dyp karies anbefales selektiv/delvis ett- trinns kariesekskavering eller
trinnvis ekskavering. Forutsetningene er tegn og symptomer på reversibel pulpitt (karieslesjonen
er ikke dypere enn til pulpale ¼ på røntgen, positiv sensibilitetstest, kortvarig smerte)). Okklusale
lesjoner (en flate) har mer forutsigbart utfall av behandlingen enn flerflate lesjoner.

Doumentasjon av litteratursøk 2014 (pdf)

Dokumentasjon av oppdatert litteratursøk 2019 (pdf)
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Sterk anbefaling

Pulpaeksponering grunnet karies i unge permanente tenner bør
behandles med partiell pulpotomi, forutsatt vital og symptomfri
pulpa

Tannlege bør 

behandle pulpaeksponering grunnet karies i unge permanente tenner med partiell pulpotomi,
forutsatt symptomfri og vital pulpa
utføre pulpektomi ved irreversibel pulpitt.

Ekstraksjon kan være aktuelt i spesielle tilfeller.

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Partiell pulpotomi

Inflammert del av pulpa fjernes før pulpasåret dekkes og tannen restaureres.

INDIKASJONER

Superfisiell pulpa inflammert eller infisert grunnet svært dyp karies eller pulpaeksponering ved
ekskavering av karies.
Ufullstendig rotutvikling.

PROSEDYRE

Sett anestesi.
Appliser kofferdam.
Vask kaviteten med fysiologisk saltvann eller klorheksidin.
Fjern inflammert pulpa (1-2 mm) ved kassepreparering med sylinderdiamant og god
vannavkjøling.
Stans blødning ved å irrigere med fysiologisk saltvann og trykk lett med sterile bomullspellets

unngå blodkoagel.
Dekk pulpasåret med kalsiumhydroksyd-pasta eller MTA.
Dekk med med IRM eller glassionomersement.



Side 79/104

Restaurer tannen.

Pulpektomi

INDIKASJONER:

irreversibel pulpainflammasjon
symptomer eller kliniske tegn på pulpanekrose

Prosedyre forutsettes kjent.

Ekstraksjon

Kartlegg først eventuelle agenesier og generelle bittforhold.

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Forskningsgrunnlaget er begrenset. Det består av en primærstudie fra 1993 og en konsensusrapport
fra 2019 som er basert på forskning og ekspertvurderinger. Anbefalingen er derfor i hovedsak
begrunnet med ekspertkunnskap og klinisk erfaring. 

 

Vurdering

FORDELER OG ULEMPER

Fordeler: 
Bevarer vital pulpa lengst mulig. 
Bevaring av permanente tenner lengst mulig kan være gunstig for bittet.
Barnet/ungdommen kan unngå smerter og ubehag ved akutte tilstander og forebygge odontofobi.
Medfører mindre uønsket variasjon i tjenesten.

KVALITET PÅ DOKUMENTASJONEN

Lav

VERDI OG PREFERANSER

Det antas ikke å være noen betydelig usikkerhet eller variasjon med hensyn til hvordan folk verdsetter
de viktigste utfallene.

RESSURSHENSYN

Det forventes ingen økning i kostnader eller ressursbruk.

 

Forskningsgrunnlag
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1.  

2.  

3.  

Populasjon

Barn og unge med pulpaeksponering pga karies i permanente tenner

Intervensjon

Partiell pulpotomi eller teksjon

Komparator

Endodontisk behandling eller ekstraksjon

Utfall

Sammendrag av studie

I litteratursøk utført av biblioteket i Helsedirektoratet i 2015 ble ingen systematiske oversikter relatert til
tema funnet. Forskningsgrunnlaget er derfor basert på to primærstudier og en konsensusrapport
(funnet utenom søk utført av biblioteket):

Ved pulpaeksponering på grunn av karies i permanente tenner er partiell pulpotomi vist å være
en god behandlingsmetode med 89-91 % vellykkethet etter 3-4,5 års observasjon (Mejare et al,
1993). Forutsetningen er at tannen er symptomfri, og at det ikke er tegn til infeksjon i pulpa.
Bruk av kalsiumhydroksid gir like god overlevelse som bruk av MTA (Chailertvanitkul et al.,
2013).
European Society of Endodontology position statement: (Duncan et al., 2019) publiserte
anbefalinger om Management of deep caries and the exposed pulp: 

Ved pulpaeksponering grunnet karies forutsatt asymptomatisk pulpa med reversibel
pulpitt, anbefales partiell pulpotomi under aseptiske forhold.
Når eksponert pulpa viser tegn på irreversibel pulpitt og ekskaveringen ikke har foregått
under aseptiske forhold med kofferdam, anbefales pulpektomi under aseptiske forhold. 

Doumentasjon av litteratursøk 2014 (pdf)

Dokumentasjon av oppdatert litteratursøk 2019 (pdf)
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Sterk anbefaling

Kompositt bør være førstevalg ved permanent restaurering av
unge permanente tenner

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2-horingsutkast/operativ-behandling-av-karies-hos-barn-og-unge/dyp-karies-i-primaere-tenner-kan-behandles-med-delvis-ekskavering/0002-0004-10612068121110/Dokumentasjon%20av%20litteraturs%C3%B8k%20PICO%205.6_2014.pdf?downloadfalse
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2-horingsutkast/operativ-behandling-av-karies-hos-barn-og-unge/pulpaeksponering-grunnet-karies-i-unge-permanente-tenner-bor-behandles-med-partiell-pulpotomi-forutsatt-vital-og-symptomfri-pulpa/0002-0004-10698712976/Dokumentasjon%20av%20oppdatert%20s%C3%B8k%202019%20PICO%205.6.pdf?downloadfalse
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Tannlege bør ha

kompositt som førstevalg ved permanent restaurering av unge permanente tenner.

 

 

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Semipermanent behandling kan være aktuelt:

Følgende materialer kan være aktuelle:

Glassionomersement, konvensjonell og resinmodifisert. Bruk av glassionomer krever optimal
fuktighetskontroll. Dette innebærer fravær av saliva og gingivalvæske, men flaten skal være "lett
fuktet" med vann, det vil si ikke blåses "knusktørr".
Hvis optimal fuktighetskontroll ikke er mulig kan IRM velges.
Prefabrikerte stålkroner kan vurderes i spesielle tilfeller med omfattende destruksjoner av
molarene.

Følgende tas med i vurderingen av materialvalg:

emalje i kavitetsgrensen
fuktighetskontroll
kariesaktivitet
barnets eller ungdommens samarbeidsevne
Ved restaurering av tenner med mineraliseringsforstyrrelser se anbefalingen om behandlings- og

 (lenke vedoppfølgingsplan for barn og unge med dentale mineraliseringsforstyrrelser
publisering)

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Samlet forskningsgrunnlag viser at komposittfyllinger har god overlevelse i anteriore og posteriore
permanente tenner. Faktorer som kan redusere holdbarheten av komposittfyllinger, er høy karies
aktivitet og karies risiko, antall flater, dårlig utforming som fører til frakturer og kantdefekter.

 

 

Vurdering

FORDELER OG ULEMPER

Fordeler ved kompositt:

Best holdbarhet, estetikk og slitestyrke.

Ulemper ved kompositt:
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Teknikkfølsomhet
Allergi hos pasient og behandler kan forekomme.
Lekkasje av monomeren Bisphenol A (minimalt).

Det vurderes at fordelene veier opp for ulempene.

KVALITET PÅ DOKUMENTASJONEN

Lav

VERDI OG PREFERANSER

Det antas ikke å være noen betydelig usikkerhet eller variasjon med hensyn til hvordan folk verdsetter
de viktigste utfallene.

RESSURSHENSYN

Det forventes ingen økning i kostnader eller ressursbruk.

Forskningsgrunnlag

Populasjon

Barn og unge med karies i permanente tenner

Intervensjon

Restaurering med kompositt

Komparator

Restaurering med glassionomer eller kompomer

Utfall

Sammendrag av studie

Forskningsgrunnlaget er basert på to systematiske oversikter funnet i søk utført av biblioteket i
Helsedirektoratet. I tillegg ble en studie fra Norge inkludert.

En systematisk oversikt fra Sverige (Socialstyrelsen 2014) så på om noen fyllingsmaterialer
viser bedre overlevelse og mindre risiko for sekundærkaries enn andre hos barn og ungdom.
Oversikten var av god metodologisk kvalitet og inkluderte 7 studier, kun 1 i permanente tenner
(RCT). Det var en liten studie (n41) som sammenliknet tre kompositter-mikrohybrid, nanohybrid
og nanokompositt utført i okklusale kl I fyllinger. Studien fant ingen forskjeller i fyllingens
overlevelse og utvikling av sekundærkaries. Konklusjonen var at man, basert på nåværende
forskning, ikke kan si at noen fyllingsmaterialer var bedre enn andre for restaurering av
permanente tenner hos barn og unge.
En systematisk oversikt (Opdam et al., 2014) studerte overlevelse av posteriore kompositt
fyllinger med minst 5 års oppfølgingstid. Oversikten var av moderat metodologisk kvalitet og
inkluderte 11 studier. Konklusjonen var at overlevelse av posteriore kompositt restaureringer
(klasse I og II) var god, med gjennomsnittlig andel mislykkede fyllinger (failure rate) på 1,8 %
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etter 5 år og 2,4 % etter 10 år. Faktorene som påvirket overlevelsen av fyllinger var pasientens
kariesrisiko og antall flater i restaureringen.
I en studie fra Norge (Kopperud et al., 2012) ble overlevelse av klasse II fyllinger lagt i offentlig
tannhelsetjeneste studert. Resultatene viste at andel mislykkede fyllinger (failure rate) var på 0,6
% etter 1 år og 12,3 % etter 5 år. Prediktorer for mislykket fylling var ung alder hos pasienten,
høy karieserfaring (DMFT), dype kaviteter og skålformede prepareringer. Sekundærkaries var
vanligste årsak til utskifting av fyllingen, etterfulgt av mistet fylling, fyllingsfraktur og kantdefekter.

Oppdatert søk utført av Folkehelseinstuituttet 2019 fant en litteraturoversikt.

Litteraturgjennomgangen undersøkte 1) hvordan restaurering med direkte kompositt teknikk
fungerer klinisk og 2) hvilke faktorer (pasientfaktorer, karies, bruksisme, alder, sosioøkonomisk
status, estetiske krav, operatør, fyllingsmateriale og teknikk) som påvirker holdbarheten.
Konklusjonen var at kompositt fyllinger er et pålitelig behandlingsvalg i posteriore og anteriore
tenner hvis både tannlege og pasient er bevisste på hva som innvirker på holdbarheten. Type
kompositt betyr mindre hvis man bruker korrekte tekniske prosedyrer. Hovedårsaken til feilslag
av fyllinger er sekundær karies og fraktur (Demarco et al., 2017).

En nasjonal veileder fra Danmark inngår i forskningsgrunnlaget.

Sundhetsstyrelsen i Danmark publiserte i 2018 en revidert utgave av Vejledning om anvendelse
af tandfyldningsmaterialer. Plastmateriale kan finde anvendelse ved alle typer tandfyldninger.
Ved førstegangsfyldninger, hvor der ikke anvendes glasionomer, skal det primære valg være
plastmateriale. Glasionomer finder typisk anvendelse ved fyldningsterapi af gingivale
cariesangreb, usurer, ved tunnel- og brøndpræparationer, som isolations- og
opfyldningsmateriale, som langtidsprovisorium, samt til alle typer fyldninger i primære tænder.

Doumentasjon av litteratursøk 2014 (pdf)

Dokumentasjon av oppdatert litteratursøk 2019 (pdf)
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KAPITTEL: 6

Tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning

Sterk anbefaling

Fylkeskommunen bør ha samarbeidsavtaler med kommuner og
helseforetak om tannhelsetjenester til barn og unge

Den offentlige tannhelsetjenesten bør ha

overordnede samarbeidsavtaler med kommuner og helseforetak 
operative avtaler med aktuelle underliggende eller lokale enheter.

Tannlege eller tannpleier bør

gjennomføre tann- og munnundersøkelser av barn og unge som barnevernet plasserer utenfor
hjemmet, så tidlig som mulig etter omsorgsovertakelse
sørge for god oppfølging av barnet

Tannlege eller tannpleier

skal samarbeide tverrfaglig om barn og unge med psykiske eller somatiske helseutfordringer,
 (lenke til kapitlet ved publisering) som har behov forhabilitering- eller rehabiliteringsbehov

helhetlige tjenester
bør bidra til at tannhelse blir tema ved tverrfaglig utredning og behandlingsplanlegging i
helsetjenesten

Tannlege eller tannpleier bør samarbeide med barnehager om

barn med helseutfordringer eller habiliteringsbehov
kommunikasjon med barn og tilvenning til tannbehandling
tannpuss i barnehagen der dette er aktuelt

Det skal som hovedregel  fra pasient eller foresatte for å samarbeide med andreinnhentes samtykke
fagprofesjoner eller fagenheter. 

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Innhold i overordnede avtaler

Formål med avtalen
Partenes ansvar og forpliktelser
En systematisk plan for gjensidig opplæring, veiledning og faglig støtte
Rapportering på sentrale parametre
Evaluering og kvalitetsindikatorer

Operative avtaler 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
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De operative samarbeidavtalene er mer konkrete og detaljerte og har som formål å legge tilrette for
et funksjonelt og faglig forsvarlig samarbeid om det enkelte barn. 

AKTUELLE SAMARBEIDSENHETER OG PROFESJONER I KOMMUNER ER

kommuneoverlege
fastlege
psykolog
koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering
helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom
helse- og omsorgstjenesten (inkludert  )private som har avtale med kommunen
psykisk helse- og rustjeneste
bo- og omsorgsinstitusjoner
barnevernet og barnevernsinstitusjoner
barnehager

AKTUELLE ENHETER I HELSEFORETAK ER

anestesienhet, se anbefaling om i (lenke kommer)tannbehandling i generell anestes
oralt helseteam
barne- og ungdomsavdeling
habilitering- og rehabiliteringsenhetsenhet.
barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
voksenpsykiatrisk poliklinikk, se anbefalingen Barn av foreldre med psykisk sykdom,

 rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom

Barn og unge med helseutfordringer, habilitering- eller rehabiliteringsbehov og andre sårbare
barn

Mange barn i denne målgruppen har store og sammensatte behov der god koordinering og tverrfaglig
samarbeid

er nødvendig for å ivareta helheten i barnets behov
bidrar til et godt og funksjonelt tverrfaglig samarbeid rundt det enkelte barn
er først og fremst viktig for barn med psykiske eller somatiske helseutfordringer, habilitering-
eller rehabiliteringsbehov og andre sårbare barn som trenger hjelp fra ulike tjenester.

NYTTIGE LENKER:

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. De som takker nei til
individuell plan, skal tilbys koordinator hvor formålet er det samme som individuell plan. 
Nasjonal veileder om    rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator
Nasjonal veileder om   oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Kapittel 8.6 omhandler tjenester til barn, unge og unge voksne med habiliteringsbehov i
kommunene
Kapittel 7 beskrives  i oppfølging avtverrfaglig samarbeid som grunnleggende metodikk
personer med behov for omfattende tjenester

EKSEMPLER PÅ INNHOLD I OPERATIVE SAMARBEIDSAVTALER:

Tannhelse som tema i møter og behandlingsplanlegging for det enkelte barn,
for eksempel ved at tannlege/tannpleier deltar i arbeidet med individuell plan og annet
tverrfaglig arbeid. 
Viktig at tannhelsetjenesten kommer inn så tidlig som mulig for å avdekke munnrelaterte
problemer og for å sette i verk forebyggende tiltak.

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-020-ar/systematisk-samarbeid-mellom-den-offentlige-tannhelsetjenesten-og-ovrig-helsetjenesteandre-virksomheter
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30#KAPITTEL_3
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-020-ar/forebyggende-tannhelsetjenester-og-oppfolging-av-barn-og-unge-med-risiko-for-tannsykdom
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-020-ar/forebyggende-tannhelsetjenester-og-oppfolging-av-barn-og-unge-med-risiko-for-tannsykdom
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256/KAPITTEL_1#�2
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/habilitering-og-rehabilitering-i-kommunene/saerlig-om-tjenester-til-barn-unge-og-voksne-med-habiliteringsbehov-i-kommunene
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/habilitering-og-rehabilitering-i-kommunene/saerlig-om-tjenester-til-barn-unge-og-voksne-med-habiliteringsbehov-i-kommunene
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov/strukturert-oppfolging-gjennom-tverrfaglige-team#tverrfaglig-samarbeid-som-grunnleggende-metodikk-i-oppfolging-av-personer-med-behov-for-omfattende-tjenester
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Samnarkoser.
Når lege og tannlege jobber sammen kan en redusere antall narkoser for barnet.

Praktisk opplæring og veiledning av pasientenes omsorgspersoner. Eksempelvis har ansatte i
bo- og omsorgsinstitusjoner ansvar for å sørge for at daglig tannstell av beboere blir ivaretatt.

De trenger opplæring og veiledning i daglige forebyggende tiltak fra tannhelsepersonell.
Tannhelsepersonell kan også utføre forebyggende tiltak ved institusjonen

Henvisningsrutiner og pasientforløp.
Kunnskapsutveksling om medisinske- og andre relevante forhold. 
Koordinering av konsultasjoner for å redusere reiser og tidsbruk for familien
Hjelpemidler. 

Ergoterapeuter kan skaffe hjelpemidler, for eksempel når noen har vanskeligheter med å
komme til tannklinikken.
Det kan være aktuelt å ha med ergoterapeut i behandlingsplanlegging.

Barnevernsinstitusjoner

Ansatte i barneverninstitusjoner har ansvar for å sørge for at barn og ungdommer i institusjonen får
ivaretatt daglig munn- og tannstell. De ansatte trenger

generell informasjon om forebyggende tiltak som vedlikeholder beboernes tannhelse
opplæring i daglig tannpuss med fluortannkrem
kunnskap om hvilke tiltak som hvert barn bør gjennomføre. 

Barnehager

Barnehagen bruker læringsmodeller som kan benyttes ved tilvenning av barn på tannklinikken
og kan for eksempel 

ha temadag om tenner i barnehagen og komme på besøk til tannklinikken
være til hjelp ved å lære barn å sitte i tannlegestolen og gape

Barnehagepedagoger har kunnskap om hvilke forsterkere som vil fungere for det enkelte barnet
for å fremme positiv atferd. 

Tannpuss i barnehagen kan være et viktig forebyggende tiltak for barn med økt kariesrisiko. 
I  under anbefalingen Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen
Barnehagen bør legge til rette for minst tre faste måltider om dagen, med medbrakt eller

 står følgende under Praktisk:servert mat

"For noen barn kan det være nyttig og til god hjelp for de foresatte å tilby tannpuss etter
frokost. Enkelte barnehager har god erfaring med dette i samarbeid med
tannhelsetjenesten og foresatte. Gode vaner for tannpuss er svært viktig for å bevare god
tannhelse. Den lokale offentlige tannhelsetjenesten kan gi opplæring og bidra med
tilrettelegging."

Taushetsplikten

Tannhelsepersonell kan dele taushetsbelagte opplysninger med samarbeidende helsepersonell når det
er nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp, med mindre pasienten motsetter seg det. Pasienten eller de
foresatte må få informasjon om at det er nødvendig å dele opplysninger og hvem opplysningene skal
deles med.

Tannhelsepersonell skal innhente samtykke ved utveksling av opplysninger med personer som ikke er
helsepersonell, for eksempel spesialpedagog eller logoped.

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen/anbefalinger-for-mat-og-maltider-i-barnehagen#barnehagen-bor-legge-til-rette-for-minst-tre-faste-maltider-om-dagen-med-medbrakt-eller-servert-mat
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen/anbefalinger-for-mat-og-maltider-i-barnehagen#barnehagen-bor-legge-til-rette-for-minst-tre-faste-maltider-om-dagen-med-medbrakt-eller-servert-mat
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
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Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Nasjonale helsemyndigheter og  understreker behovet for koordinerte tjenester.Barneombudet

Der det er nødvendig for å yte forsvarlige tannhelsetjenester, må fylkeskommunen samarbeide med
andre virksomheter.

Den kommunale helse-og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten har en samarbeidsplikt. Ved
behov for tiltak fra flere sektorer skal helse- og omsorgstjenesten i kommunen legge til rette for
tverrsektoriell samhandling jamfør   og helse- og omsorgstjenesteloven forskrift om habilitering og

. Individuell plan er lovpålagt, og godt verktøy forrehabilitering, individuell plan og koordinator
brukermedvirkning i samarbeid mellom tjenestene og barn og unge, og pårørende.

Habiliterings- og rehabiliteringstjenester som ytes etter helse- og omsorgstjenesteloven og
spesialisthelsetjenesteloven skal være samordnet, tverrfaglig og planlagt. Tverrfaglig tilnærming gjør at
tjenestene i større grad blir i stand til å møte den helheten som pasient og bruker definerer.

Nasjonal veileder om   retter seg til ledere påoppfølging av personer med store og sammensatte behov
alle nivåer i virksomheter som yter tjenester til personer med store og sammensatte behov. I prinsippet
inkluderes hele bredden av helse- og velferdstjenester både i kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Funksjonelt tverrfaglig samarbeid om det enkelte barn

Tverrfaglig samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og øvrig helsetjeneste er særlig viktig
for barn og unge med store og sammensatte behov eller andre med hov for helhetlige tjenester. Dette
gjelder flere barn med psykiske eller somatiske helseutfordringer, habilitering- eller
rehabiliteringsbehov.

Samarbeidsavtaler på ledernivå bereder grunnen for lokale operative avtaler som bidrar til

å koordinerer tjenester og gi rett behandling til rett tid 
å identifiserer barn tidlig slik at de henvises til tannhelsetjenesten og kan få en optimal tannhelse
ut fra sine forutsetninger 
at tannhelse som tema kommer inn tidlig ved tverrfaglige utredninger i helsetjenesten
at barn og unge ved bo- og omsorgsinstitusjoner får ivaretatt tannpuss to ganger daglig med
fluortannkrem og andre forebyggende tannhelsetiltak. 

AVTALE MED KOMMUNEOVERLEGE

Tannleger kan ha behov for å samarbeide med barnets fastlege. Avtale mellom den offentlige
tannhelsetjenesten og kommuneoverlegen kan bidra med å legge til rette for samarbeid med
fastlegene. 

AVTALE MED BARNEVERNET OG BARNEVERNSINSTITUSJONER 

Et systematisk samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og barnevernet kan gi bedre
forståelse for begge parter om hvordan virksomhetene fungerer, og kan senke terskelen for å
melde eller søke hjelp og veiledning. 

https://barneombudet.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256/KAPITTEL_1#�2
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256/KAPITTEL_1#�2
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov
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Forpliktende samarbeid kan bidra til at ansatte ved barnevernsinstitusjoner hjelper barn og unge til å
gjennomføre daglige forebyggende tannhelsetiltak og sørger for at barnet får time hos tannlege eller
tannpleier så tidlig som mulig etter omsorgsovertakelsen av barnet. 

Undersøkelser av barn som er under barnevernets omsorg

Barneombudet skriver i sitt høringssvar til ny barnevernlov i 2019 at det er godt dokumentert at barn
som opplever dårlige oppvekstsvilkår ofte har fått dårligere oppfølging enn andre barn når det gjelder
mat, hygiene, tannhelse, somatiske helseundersøkelser og oppfølging etter eventuelle
skader. Barneombudet foreslår at det tas inn en egen bestemmelse i barnevernloven der
barnevernstjenesten plikter å be om en kartlegging av barnets helse der barnet må plasseres utenfor
hjemmet både etter kapittel 5 og 6 i ny barnevernlov, og at denne plikten må korrespondere med en
tilsvarende plikt for helsetjenesten til å tilby en slik kartlegging av barnets helse.

Barne- ungdoms og familiedirektoratet skriver blant annet i sin høringsuttalelse at en grundig
kartlegging av fysisk og psykisk helse alltid bør gjøres når barnevernstjenesten har overtatt omsorgen
for et barn.

Vurdering

RESSURSHENSYN

Det forventes ingen budsjettkostnader, men økte tidsressurser på flere nivå i den offentlige
tannhelsetjenesten til å utarbeide og inngå samarbeidsavtaler og til å vedlikeholde og utvikle
samarbeidet. Fylkeskommunene har samarbeidsavtaler allerede, men i varierende omfang. 

Krav i lov eller forskrift

Den offentlige tannhelsetjenesten skal ha et systematisk
samarbeid med helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Den offentlige tannhelsetjenesten

skal ha et systematisk samarbeid med helsestasjon og skolehelsetjenesten
skal gi den opplæring og veiledning som er nødvendig for at personell i helsestasjon- og
skolehelsetjenesten ivaretar sine tannhelsefaglige oppgaver i tråd med denne retningslinjen og
med Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon og skolehelsetjenesten
bør ha samarbeidsavtale på ledernivå med helsestasjon- og skolehelsetjenesten og
helsestasjon for ungdom. 

Tannlege eller tannpleier

kan vurdere å være til stede på helsestasjonen for å informere foresatte i grupper, delta på
enkelte konsultasjoner, delta på felles samlinger og lignende.
bør følge opp alle henvisninger fra helsestasjon ved å sende epikrise.

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Hovedinnhold i samarbeidsavtalen:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-ny-barnevernslov/id2639982/?uid6cc469f3-52ac-44ec-b7a1-ee6a0c9497ec
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-ny-barnevernslov/id2639982/?uid4116d988-1ecc-47d0-9ac9-3241c0f4d551
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Formål med avtalen
Partenes ansvar og forpliktelser
Rutiner for samarbeid om munnundersøkelser på helsestasjonen
Plan for gjensidig opplæring, veiledning og faglig støtte, herunder kriterier for henvisning
Evaluering og kvalitetsindikatorer

Utdrag fra Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon og skolehelsetjenesten

Se anbefalingen Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom skal ha et systematisk
 samarbeid med den offentlige tannhelsetjenesten.

Se kapittel om Helsestasjon for ungdom

OPPGAVER FOR PERSONELLET I HELSESTASJON:

Gi råd om tannvennlig kosthold, fremme gode tannhelsevaner og vise foreldre hvordan de skal
pusse sine barns tenner med fluortannkrem, se Helsestasjonsprogrammet
Foreta undersøkelse av munn og tenner og tannstatus fire ganger før barnet er tre år (6 uker, 6
mnd., 1 år og 2 år), se anbefalingen om munnundersøkelser
Henvise barn til tannklinikk når det er behov. Det er utarbeidet   forhenvisningskriterier (PDF)
helsestasjonen og Forslag til skjema for henvisning fra helsestasjon til tannhelsetjenesten (DOC)

OPPGAVER FOR PERSONELLET I SKOLEHELSETJENESTEN

gi nødvendige opplysninger og informasjon om tann- og munnhelse i helsestasjonsprogrammet,
på skolestartundersøkelsen og i helsesamtalen på 8. trinn.

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Den offentlige tannhelsetjenesten skal etter tannhelsetjenesteloven § 1-3 gi et «regelmessig og
oppsøkende» tannhelsetilbud til utvalgte prioriterte grupper, herunder barn og ungdom 0–20 år.
Gruppene i tannhelsetjenesteloven § 1-3 har også rett på nødvendig tannhelsehjelp, jf.
tannhelsetjenesteloven § 2-1. For barn under tre år utfører lege eller helsessykepleier
munnundersøkelser på helsestasjonen. For at fylkeskommunen skal kunne oppfylle kravet til
oppsøkende virksomhet for denne pasientgruppen, må den offentlige tannhelsetjenesten samarbeide
med helsestasjonene i kommunene slik at helsesykepleier og annet personell ved helsestasjonen får
veiledning og opplæring om tannhelse, og at foreldre/foresatte får informasjonen og tilbudet barna har
krav på.

Det følger av forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 4 bokstav c at helsestasjons- og
skolehelsetjenesten skal samarbeide med Den offentlige tannhelsetjenesten. Det er et lederansvar å
sikre nødvendige samarbeidsrutiner.

Helsestasjon

Som en del av helsekonsultasjonene og helseopplysningen som skjer i helsestasjon er tannhelse et
viktig område både å se i en ernærings- og omsorgssituasjon, så vel som å avdekke karies eller
generell sykdom som kan påvirke tann/munnhelsen. Helsestasjonen skal følge opp barnas tannhelse
og bidra til å få etablert en god tannhelseadferd (tannpuss, kosthold) fra tidlig alder. Barnas første
ordinære besøk ved tannklinikken er ved tre år slik at helsestasjonen har et særlig ansvar for å følge
opp barnas tannhelse før denne alder, og henvise til tannhelsetjenesten ved behov.

Skolehelsetjenesten

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/fellesdel-samhandling-og-samarbeid
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/fellesdel-samhandling-og-samarbeid
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/helsestasjon-for-ungdom
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/dokumenter-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/Helsestasjonsprogrammet-0-5.pdf/_/attachment/inline/0e915096-a9ff-4afb-9dc8-a78d70335603:f66dc3395b4869603782bd0b911313539c0b3ebf/20191119%20Helsestasjonsprogrammet%200-5%20%C3%A5r%20oppdatert%20versjon.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/helsestasjon-05-ar#munnundersokelse-helsestasjonen-bor-foreta-munnundersokelse-pa-barn
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/dokumenter-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/kriterer-for-henvisning-fra-helsestasjon-til-tannhelsetjenesten.pdf/_/attachment/inline/7ead7bc7-9836-4d24-967c-463e502d0e2e:aedd954dd338b704f1cf02bdb30c33b1cfcfd988/kriterer-for-henvisning-fra-helsestasjon-til-tannhelsetjenesten.pdf
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/dokumenter-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/skjema-for-henvisning-fra-helsestasjon-til-tannhelsetjenesten.docx


Side 90/104

Tannhelse er også tema i skolehelsetjenesten, særlig i skolestartundersøkelsen som gjennomføres på
1. trinn og i helsesamtalen som gjennomføres på 8. trinn, og det er viktig at Den offentlige
tannhelsetjenesten samarbeider med skolehelsetjenesten for å sikre at personellet i
skolehelsetjenesten gir gode og relevante tannhelseråd, samt at barn og unge blir henvist til
tannhelsetjenesten ved behov.

Helsestasjon for ungdom

Alle kommuner ha et helsestasjonstilbud for ungdom opp til 20 år, jamfør forskrift om helsestasjons- og
skolehelsetjenesten § 3 første ledd bokstav b. Her kan ungdom med behov for tannhelsetjenester
fanges opp. Et systematisk samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og helsestasjon for
ungdom er nødvendig for å sikre at utsatte grupper, for eksempel de som ikke møter til
tannhelsetjenesten, kan få et tannhelsetilbud.

Vurdering

RESSURSHENSYN

Det forventes ingen budsjettkostnader, men økte tidsressurser for å utarbeide og inngå og vedlikeholde
og utvikle samarbeidet. Mange fylkeskommunene har samarbeidsavtaler allerede.

Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi tilbud til barn fra 0-20 år. Barn under 3 år undersøkes og får
forebyggende tjenester av helsestasjon. Anbefalingen er nødvendig for at tannhelsetjenesten skal
ivareta sitt ansvar.

Sterk anbefaling

Den offentlige tannhelsetjenesten bør ha et systematisk
samarbeid med asylmottak om tannhelsetjenester til barn og
unge

Den offentlige tannhelsetjenesten bør inngå samarbeidsavtaler med asylmottak om tannhelsetjenester
til barn og unge 0-20 år som bor på mottak.

Avtalen bør trekke opp rutiner og fordele ansvar for hvordan barn på mottak skal få ivaretatt sine
rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp, herunder forebyggende tjenester
 

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Samarbeidsavtalen bør inneholde mål og tiltak, samt hvem av partene som har ansvar for hvilke tiltak.

Forslag til målformuleringer

OVERORDNET MÅL

Optimal tannhelse blant barn og unge 0-20 år som bor på mottak

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/helsestasjon-for-ungdom
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DELMÅL/TILTAK:

Sikre at alle barn og unge ved mottak får tilbud om tannhelsetjenester, inkludert forebyggende
tjenester, og derved får ivaretatt sine rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp.
Sikre at barn og unge 0-18 år får gratis tannhelsetjenester og at unge 19-20 år får tjenester til
75% prisreduksjon.
Sette i verk helsefremmende og forebyggende tiltak som medfører bedre tannhelse for barn og
unge på mottak.
Legge til rette for at barn og foresatte blir i stand til å ivareta barnets tannhelse.
Legge til rette for at barn og unge får et helhetlig tilbud som er tilpasset egne behov.
Etablere gode samarbeidsrutiner mellom mottak og den offentlige tannhelsetjenesten.
Kvalitetssikre tannhelseinformasjonen slik at barn og foresatte får et helhetlig tilbud tilpasset
eget nivå, språk og behov. 
Tilrettelegging for   og hvem som har ansvar for å bestillegod kommunikasjon ved kvalifisert tolk
tolk.

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Flyktninger og asylsøkere i alderen 0–20 år har i henhold til  rett tiltannhelsetjenesteloven § 1-3
innkalling og undersøkelse fra den offentlige tannhelsetjenesten. Barn 0–18 år har krav på vederlagsfrie
tannhelsetjenester, og ungdom 18–20 år skal betale maksimalt 25 % av fastsatte takster. Nasjonal
veileder for  inneholder informasjon omhelsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente
rettighetene til barn av flyktninger og asylsøkere.

Mottak, flyktninger og asylsøkere må ha kjennskap til barn og unges rettigheter til tannhelsetjenester.
Systematisk samarbeid med mottakene er nødvendig for få dette til slik at barn og unge får ivaretatt
sine rettigheter til tannhelsetjenester, og får hjelp og støtte til god egenomsorg og gode tannhelsevaner.

Barn på mottak er en sårbar gruppe og mange kan ha høy risiko for utvikling av tannsykdom.

Vurdering

RESSURSHENSYN

Det forventes ingen budsjettkostnader, og noe økte tidsressurser for å utarbeide og inngå avtaler og
vedlikeholde og utvikle samarbeidet. Noen fylkeskommunene har samarbeidsavtaler allerede.  

Sterk anbefaling

Den offentlige tannhelsetjenesten bør gjennomføre
brukerundersøkelser blant barn og unge og deres foresatte

Den offentlige tannhelsetjenesten bør

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene/God%20kommunikasjon%20via%20tolk%20%E2%80%93%20Veileder%20for%20ledere%20og%20personell%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenestene%20(fullversjon).pdf/_/attachment/inline/90658993-97c6-44db-a9c0-6ea6e2d2f4e7:eb7dc3bc5ab2de93f379fbb9f0313ef3182f2007/God%20kommunikasjon%20via%20tolk%20%E2%80%93%20Veileder%20for%20ledere%20og%20personell%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenestene%20(fullversjon).pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1983-06-03-54
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/helsetjenester-til-asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente
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gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser blant barn og unge 0-20 år og deres foresatte
utarbeide kriterier på god kvalitet knyttet til behandling, kommunikasjon, service og informasjon
involvere ungdom, barn og deres foresatte i prosessen.

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Mål med brukerundersøkelser:

Tannhelsetjenesten får kunnskap fra brukere om hvordan de opplever tilbud, tjenester og møter
på tannklinikken. Det kan danne grunnlag for endringer. 

Barn, undgom og foresatte får mulighet til å gi anonyme tilbakemeldinger til tannklinikken

Brukerundersøkelsene kan gjennomføres lokalt på klinikken og/eller i distriktet eller fylket.

Forslag til tema som kan berøres i undersøkelsen:

Innkallingspraksis og møte med tannklinikken
Tilfredshet med personalet - kommunikasjon
Tilbudet om akutt tannhelsehjelp
Tilgjengelighet til tannlege, tannpleier og tannlegespesialister
Informasjon om behandling og behandlingstilbud
Tilbudet ved vegring og angst for tannbehandling
Andre tjenester eller behandlingstilbud
Åpningstider

Bistand til planlegging og gjennomføring

Regionalt odontologisk kompetansesenter eller universitet kan bistå tannhelsetjenesten eller
utføre undersøkelser i samarbeid med tjenesten.
Studier kan gjennomføres av stipendiater, master- eller bachelorsstudenter.
Folkehlseinstituttet (FHI) har utarbeidet     Sjekkliste – lokale brukerundersøkelser

Kvalitative studier

Kvalitative studier kan gi verdifull informasjon om barn og foresattes meninger og opplevelser av tilbud
og møte med tjenesten.
 

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Brukermedvirkning på system og individnivå er lovpålagt.

Barn, ungdom og deres foresatte har rett til å medvirke ved gjennomføringen av helse- og
omsorgstjenester, og tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient eller
bruker, jamfør  . Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltespasient- og brukerrettighetsloven § 3-1
evne til å gi og motta informasjon. Barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal gis
informasjon og høres. Det skal legges vekt på hva barnet mener, i samsvar med barnets alder og
modenhet.
 
Det følger også av  artikkel 12 at barn som er i stand til å danne seg egneFNs barnekonvensjon
synspunkter skal gis mulighet til fritt å gi uttrykk for disse i alle forhold som vedrører barnet, og at
barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet.

https://www.fhi.no/kk/brukererfaringer/sjekkliste---lokale-brukerundersokelser/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63#KAPITTEL_3
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078/
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I tillegg til at brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, er det også et virkemiddel som kan bidra til økt
treffsikkerhet i forhold til utforming og gjennomføring av både generelle og individuelle
tilbud. Kunnskapsbasert praksis omfatter brukerkunnskap eller brukersynspunkter i tillegg til klinisk
erfaring og forskning. Brukererfaringer er med andre ord en nødvendig forutsetning for
kunnskapsbaserte tjenester.
 
Resultatrapportering, for eksempel KOSTRA-rapporteringen, gir et godt grunnlag for å vurdere innsats
og ressursbruk, men er ikke et grunnlag for å vurdere brukernes tilfredshet med tilbudet.

Brukerundersøkelser er et bidrag til å ivareta barn og foresattes rettigheter til medvirkning og det bidrar
til å frembringe brukerkunnskap som en del av kunnskapsbasert praksis. 

Vurdering

RESSURSHENSYN

Det forventes ingen budsjettkostnader av betydning og ingen vesentlige økninger i ressursbruk.
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KAPITTEL: 7

Metode og prosess
Retningslinjen er den første nasjonale faglige retningslinjen for tannhelsetjenester til barn og unge. Den
setter standard for hva som er kvalitetsmessig gode tannhelsetjenester, det vil si «faglig forsvarlige» tjenester. 

Retningslinjen inneholder anbefalinger om tjenester innenfor forebygging, diagnostikk, behandling, organisering
og samarbeid eller samhandling. Perspektivet om utjevning av ulikhet i tannhelse, og det helsefremmende og
forebyggende perspektivet ligger til grunn.

Dette er en klinisk retningslinje som omfatter tannhelsetjenester og helsefremmende og forebyggende tjenester
for det enkelte individ. Den omfatter ikke anbefalinger om grupperettede og befolkningsrettede helsefremmende
og forebyggende tiltak, eller folkehelsearbeid.

IS-nummer: IS-2540.

Mål
Overordnet mål er optimal tannhelse for barn og unge 0–20 år, samt reduksjon av sosial ulikhet og annen
ulikhet i tannhelsen. Retningslinjen skal bidra til at alle barn og unge får tilpassede og kunnskapsbaserte tann-
og munnhelsetjenester uavhengig av bosted, kjønn, diagnose og sosial bakgrunn.

Videre skal den bidra til at tannhelsetjenesten følger opp bestemmelser i lovverket om opplysningsplikten til
barnevern og politi. Når tannhelsepersonell har grunn til å tro at et barn utsettes for omsorgssvikt, mishandling
eller overgrep, skal de melde fra til rette myndighet.

Anbefalingene er normerende og retningsgivende og skal bidra til

god kvalitet og forsvarlig drift
riktige prioriteringer
mindre uønsket variasjon
helhetlige pasientforløp og god samhandling 

Målgruppe
Primære målgrupper er 

ansvarlige for den offentlige tannhelsetjenesten
tannhelsepersonell i allmenntjenesten som yter tjenester til barn og unge, både offentlig og privat.

Anbefalingene vil være normerende også for spesialisttannhelsetjenesten og undervisningsinstitusjonene.

Sekundære målgrupper er

helsestasjon- og skolehelsetjenesten
andre helsetjenester i kommuner og helseforetak, fastleger, psykologer, øvrig helsepersonell
barnevernet og barnevernsinstitusjoner
barnehager, skoler og andre som er i kontakt med barn og unge.
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Endelig målgruppe er barn og unge 0–20 år.

Metode
Kunnskapsbasert tilnærming
En nasjonal faglig retningslinje skal bygge på kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at forskning, klinisk
erfaring og brukererfaring samlet skal inngå i vurderingen av ønskede og uønskede konsekvenser av foreslåtte
tiltak. Konsekvensene skal ses i lys av verdier, ressursbruk, prioriteringskriterier, lover og forskrifter, se Veileder

,for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer

Anbefalingene i denne retningslinjen står på følgende tre tilnærminger:

Systematisk innhentet og vurdert forskningsbasert kunnskap
Klinisk kunnskap
Brukererfaringer

På områder der det er funnet mindre forskningsbasert kunnskap, har klinisk kunnskap og brukererfaringer fått
større vekt. Klinisk kunnskap og brukerkunnskap har fremkommet gjennom diskusjoner i arbeidsgruppen, i
rådslag og høringer. I arbeidsgruppeprosessen ble det benyttet en standardisert arbeidsmetode fra
GRADE-verktøyet; DECIDE. Verktøyet brukes til å utforme anbefalinger etter at forskningsgrunnlaget er kjent,
og sikrer at brukerrepresentanter og klinikere går gjennom relevante forhold som verdier, ønskede og
uønskede effekter, ressursbruk, likhet, akseptabilitet og gjennomførbarhet knyttet til det aktuelle spørsmålet.
Når det gjelder anbefalinger om organisatoriske innretninger og forhold er disse utformet etter klinisk erfaring
og brukererfaring, samt kunnskap om den norske helse- og omsorgstjenesten. Noen av "anbefalingene" er
forankret i lovverk, de er lovkrav.

Utarbeidelse av forskningsgrunnlaget
Problemstillinger
Høsten 2013 utarbeidet arbeidsgruppen problemstillinger som vi ønsket svar på. Disse ble omformulert til
PICO-spørsmål:

Population (pasientgruppe)
Intervention (tiltak, intervensjon)
Comparison (tiltaket sammenlignes med)
Outcome (utfall)

Hvilke tiltak gir bedring for hvem, sammenlignet med hva, på hvilke utfallsmål? Gruppedeltakerne samlet
forslag til spørsmål med tanke på å:

hindre uønsket variasjon i tjenesten
sikre god kvalitet
sikre riktige prioriteringer
løse samhandlingsutfordringer
sikre helhetlige pasientforløp

Den brede prosessen med arbeidsgruppen endte opp med 75 PICO-spørsmål. Spørsmålene ble prioritert ut fra
variasjoner i praksis, usikkerhet om effekt, samt viktighet for tjenesten/fagfeltet. Senere i prosessen har det
kommet til noen anbefalinger på grunnlag av diskusjon i arbeidsgruppen, innspill i rådslag og høringer.
 
Biblioteksøk

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/utvikling-av-kunnskapsbaserte-retningslinjer
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/utvikling-av-kunnskapsbaserte-retningslinjer
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Biblioteket ved Helsedirektoratet, nå  , utførte systematiskeBibliotek for helseforvaltningen og Rusfagsbiblioteket
litteratursøk på majoriteten av PICO-spørsmålene. I 2017 og 2019 ble det gjort oppdaterte søk på prioriterte
PICO.
 
Det ble først foretatt søk på retningslinjer fra andre land, og flere ble funnet. Metodikken i retningslinjene ble
kvalitetsvurdert etter sjekkliste utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten til høy, moderat eller
lav kvalitet. Retningslinjene ble så vurdert om de hadde et forskningsgrunnlag som var relevant for norske
forhold. De ble så vurdert om retningslinjene hadde forskningsgrunnlag som var relevant for norske forhold. 

På spørsmål som ikke hadde dokumentasjon i retningslinjer ble det søkt etter systematiske oversikter. De ble
kvalitetsvurdert ved hjelp av  til høy, moderat eller lav kvalitet. Tresjekklister for vurdering av forskning
kunnskapsoversikter er utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. 

For noen spørsmål hvor det ikke ble funnet relevante retningslinjer eller systematiske oversikter ble det søkt
etter konsensusrapporter, policydokumenter og lignende fra relevante fagmiljøer i europeiske land.

Det er i liten grad søkt etter primærstudier. Norske primærstudier er benyttet der det er relevant at norske
forhold fremkommer.

Det ble søkt i følgende databaser: Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations, Ovid
MEDLINE(R) Daily and Ovid MEDLINE(R) 1946 to Present, Embase 1974-, Cochrane Database of Systematic
Reviews (CDSR), Other Reviews (DARE), Methods Studies, Technology Assessments, Economic Evaluations,
CRD (Centre for Reviews and Dissemination): DARE, NHS EED, HTA, PubMed, SveMed+

Lesing og sammendrag av artikler
På grunnlag av lister fra biblioteksøkene ble relevante publikasjoner plukket ut etter tittel. Alle sammendrag ble
deretter lest av minst to personer uavhengig av hverandre. Etter gjennomlesning av sammendragene, ble
relevante artikler plukket ut og gjennomlest i fulltekst. Alle artikler ble lest av to personer uavhengig av
hverandre. Artiklene ble kvalitetsvurdert basert på sjekklister for vurdering av forskning.

Vurdering av forskningsgrunnlaget
Resultat av litteratursøk er presentert i egne dokumentasjonsark. Artikler som ble vurdert som relevante
(hovedsakelig systematiske oversiktsartikler med eller uten metaanalyser) er oppsummert i tekst.

Det var relativt få PICO-spørsmål med dokumentasjon som viste seg mulig eller hensiktsmessig å gradere
. Å gradere dokumentasjonsgrunnlaget for et PICO-spørsmål innebærer en systematisk vurdering av(GRADE)

resultater og metodisk kvalitet på dokumentasjonen i tabellform Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte
 side 30. For å kunne gradere bør det foreligge utfallsmål i tall og helst effektstørrelser. retningslinjer

Utfordringer og erfaringer fra prosessen
Primærstudier som ikke inngår i en systematisk oversikt er i liten grad inkludert i forskningsgrunnlaget. Dette
kan være en svakhet. 

Enkelte av de opprinnelig formulerte PICO-spørsmålene viste seg i ettertid å være vanskelige å besvare fordi
de var så vide. Utfallsmål var heller ikke godt nok presisert. Det ble derfor foretatt tilpasninger i etterkant ved at
noen PICO-spørsmål ble mer entydig formulert i DECIDE-prosessen. Det er vanskelig å si om dette kan ha
påvirket resultatene.

Den største utfordringen har imidlertid vært at det finnes lite konkluderende forskning på området.   

Utarbeidelse av anbefalinger

https://www.fhi.no/div/bibliotek/
https://www.fhi.no/kk/oppsummert-forskning-for-helsetjenesten/sjekklister-for-vurdering-av-forskningsartikler/
https://www.fhi.no/kk/oppsummert-forskning-for-helsetjenesten/sjekklister-for-vurdering-av-forskningsartikler/
http://www.gradeworkinggroup.org/
http://www.gradeworkinggroup.org/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/utvikling-av-kunnskapsbaserte-retningslinjer
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/utvikling-av-kunnskapsbaserte-retningslinjer
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Forslag til anbefalinger ble utarbeidet på bakgrunn av forskningsgrunnlag, klinisk erfaring og brukererfaring.
Der forskningsgrunnlag er fraværende eller ikke-konkluderende er klinisk erfaring og brukererfaring tillagt større
vekt. Det har vært faglig konsensus i arbeidsgruppen om hovedlinjene i anbefalingene. Konsensus betyr at
arbeidsgruppen har belyst og diskutert ulike synspunkter og står samlet bak forslag til anbefalingstekst.
Helsedirektoratet har besluttet de endelige anbefalingene.

Det ble benyttet   på tilnærmet alle anbefalinger. DECIDE angir en strukturert fremgangsmåteDECIDE-skjemaer
for prosessen fra forskningsgrunnlag til anbefalingsforslag. Prosessen fremgår under fanen Vurdering. 

Sterke og svake anbefalinger
Ved hjelp av spørsmål i DECIDE ble det vurdert om anbefalingene skulle være sterke eller svake. 

 for en intervensjon benyttes hjelpeverbet «bør» eller «anbefaler». I en sterkVed sterke anbefalinger
anbefaling er det vurdert som klart at fordelene veier opp for ulempene. Pasienter og tannhelsepersonell vil, i
de fleste situasjoner, mene at det er riktig å følge anbefalingen.

«Skal» eller «må» kan brukes når anbefalingen er så   at det sjelden er forsvarlig ikke åklart faglig forankret
gjøre som anbefalt. 

«Skal» eller «må» benyttes også ved lovkrav.

 for en intervensjon brukes hjelpeverbet «kan» eller «foreslår». I en svak anbefaling vilVed svake anbefalinger
det være noe uklart om fordelene veier opp for ulempene. Ulike valg kan være riktig for ulike pasienter, og
tannhelsepersonell må hjelpe til med å vurdere hva som er riktig i den enkelte situasjon.

Spørsmålene som ble diskutert for å komme frem til anbefalingene var blant annet:

Er det stor usikkerhet om balanse mellom nytte og skade?
Er det lav kvalitet på dokumentasjonen eller lav tiltro til effektestimatene?
Er det stor usikkerhet eller variasjon vedrørende verdier og preferanser?
Er det stor usikkerhet om netto gevinst er verdt kostnadene? Flere ja på disse spørsmålene ga større
sannsynlighet for svak anbefaling ( ).Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer

Anbefalingenes rettslige betydning
Helsedirektoratet skal utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer som understøtter de mål
som er satt for helse- og omsorgstjenesten. Retningslinjer skal baseres på kunnskap om god praksis og skal
bidra til kontinuerlig forbedring av virksomhet og tjenester ( ).helse- og omsorgstjenesteloven § 12-5

Retningslinjer inngår som et akseptert grunnlag og setter en norm for hva som er faglig forsvarlig, det vil si, hva
som er tjenester av god kvalitet. Anbefalinger gitt i nasjonale faglige retningslinjer er ikke rettslig bindende, men
har likevel stor rettslig betydning gjennom kravet om faglig forsvarlighet. I situasjoner der helsepersonell velger
løsninger som i vesentlig grad avviker fra gitte anbefalinger skal dette dokumenteres jf. forskrift om

. En bør være forberedt på å begrunne sine valg i eventuelle klagesaker eller vedpasientjournal § 8, bokstav h
tilsyn. 

Den eller de som er satt som subjekt i anbefalingen for å utføre varierer. Det er 

Tannlege eller tannpleier
Tannhelsepersonell
Helsepersonell
Den offentlige tannhelsetjenesten eller fylkeskommunen

https://www.decide-collaboration.eu/
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-for-utvikling-av-kunnskapsbaserte-retningslinjer
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-01-168
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-01-168
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Utvidelse av målgruppen
Opprinnelig målgruppe var barn og unge 0-18 år. Høsten 2015 ble det besluttet å inkludere ungdom 19-20 år.
De har samme rettigheter i Lov om tannhelsetjenesten, med unntak av at de har en egenandel på 25 %. I
litteratursøkene er populasjonen avgrenset til 18 år. Det er på generelt grunnlag vurdert at anbefalinger som
gjelder for 18-åringer også kan gjelde for 19-20 åringer. Der dette er usikkert kommer vurderingen frem under
begrunnelsen for anbefalingen.

Høring 
Retningslinjens første del var til intern høring i september 2016. Den eksterne høringen var fra 13. desember
2016 til 20. mars 2017. Fristen ble etter forespørsel forlenget ut april. Det kom 47 høringsinnspill som ble
grundig vurdert. Dette resulterte i flere innholdsmessige og andre endringer i retningslinjen. 

Retningslinjens andre del var til intern høring i ..... 2020...

Implementering, evaluering og revisjon
Vinteren 2014 ble det gjennomført en spørreundersøkelse i den offentlige tannhelsetjenesten med formål å få
innspill til arbeidet og oppmerksomhet om retningslinjen.

Tannhelsetjenesten, utdanningsinstitusjoner og fagforeninger innen odontologi har vært orientert siden oppstart
av arbeidet. Prosjektleder, arbeidsgruppeleder og andre representanter fra arbeidsgruppen har informert i ulike
fora. Den offentlige tannhelsetjenesten i 18 fylker ved ledelsen og/eller samlinger for alle ansatte er informert
retningslinjens første del.

Det har vært gjennomført for å få innspill om retningslinjen og gjøre den kjent før ekstern høring:rådslag 

i 2015 to rådslag om retningslinjens første del (kapitlene ......)

Fylkestannleger, overtannleger, ledere av regionale odontologiske kompetansesentrene
Representanter for de odontologiske utdanningene ved universitet og høgskolen i Hedmark
Helsesøstre
Representanter for Den norske tannlegeforening, Norsk tannpleierforening og
Tannhelsesekretærenes forbund
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Statens helsetilsyn
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFdir)
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)
Statens Barnehus
Statens Barnehus i Kristiansand
Oslo Universitetssykehus (OUS)
KS

i 2019 et rådslag om andre del (kapitlene ....). 
Fylkestannleger, overtannleger, ledere av regionale odontologiske kompetansesentre
Representanter for Den norske tannlegeforening, Norsk tannpleierforening

En implementeringsplan er utarbeidet, blant annet med beslutningsstøtte i elektronisk pasientjournal (EPJ) etter
at nytt kodeverk for diagnoser og behandlinger er implementert i EPJ. Helsedirektoratet vurderer å tilby
regelmessige møter med sentrale aktører i tjenesten og ved utdanningsinstitusjonene som ledd i videre
implementering, etter publisering av retningslinjen i 2020. 
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Helsedirektoratet har intensjon om å følge opp med evaluering av de fleste anbefalinger og å 

gjennomføre en baselineundersøkelse med uttrekk av journaldata 
vurdere flere kvalitetsindikatorer eller måleparametre for årlig rapportering i KOSTRA. Noe er allerede
innført i forbindelse med retningslinjens første del. 

Referanser

Helsedirektoratets interne metodebok Retningslinjeprosess og metode
Helsedirektoratet 2012 Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer IS-1870

Plan for revisjon av retningslinjen vil bli utarbeidet i henhold til direktoratets føring for revisjoner.

Tilgrensning til andre retningslinjer og
veiledere
Den nasjonale faglige retningslinjen Tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, er overordnet anbefalinger i
andre retningslinjer og veiledere som omhandler tannhelsetjenester til barn og unge.

Veilederen «Tenner for livet - helsefremmende og forebyggende arbeid» 1999 er ikke lenger gjeldende. Aktuelt
innhold som gjelder voksne er bearbeidet og publisert på helsedirektoratets nettsider, se «Tannhelse –
helsefremmende og forebyggende tiltak for voksne over 20 år». 

Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge erstatter også anbefalinger rettet mot barn
og unge 0-20 år i  . Veilederen er en prosessveileder iGod klinisk praksis i tannhelsetjenesten
behandlingsplanlegging med voksne som primærmålgruppe.

Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager)
 inneholder anbefalinger om TMD hos barn og unge. Anbefalingene er relevante for tannhelsetjenesten for barn
og unge.  
 

 er utviklet parallelt medNasjonal faglig retningslinje for helsestasjon- og skolehelsetjenesten
«Tannhelsetjenester til barn og unge». De to retningslinjene har samsvarende anbefalinger om
tannhelsetjenester til barn og unge.

Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen har anbefalinger med helse- og tannhelsevennlig
kosthold nevner tannpuss i barnehager som et mulig tiltak. 

Sentrale begreper 
Statusundersøkelse:  En klinisk diagnostisk undersøkelse av tenner, munn og kjever. Se anbefalingen «Barn
og unge 3–20 år bør få en statusundersøkelse ved bestemte aldre»

Tiden mellom to statusundersøkelser.Undersøkelsesintervall: 
 

Summen av en persons akkumulerte kariesskader (kariøse, mistede og fylte tenner ellerKarieserfaring: 
tannflater). Karieserfaring viser sykdomsutbredelse hos den enkelte person.
 

 Karies i dentinet, ofte brukt synonymt med «karies» eller «behandlingskrevende» karies.Manifest karies: 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/184/Veileder-for-utvikling-av-kunnskapsbaserte-retningslinjer-IS-1870.pdf
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/god-klinisk-praksis-i-tannhelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibuler-dysfunksjon-tmd
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen


Side 100/104

Inndeles i grad 3, 4, og 5, hvor 3 er ytterste og 5 innerste tredjedel av dentinet. 
 

 Karies i emaljen. Inndeles i grad 1 og 2, hvor 1 er ytterste og 2 er innerste halvdel av emaljen.Initialkaries:
 

DMF-indekset er ofte brukt for å måle karieserfaring.  DDecayed-, MMissed-, FFilled TeethDMFT og DMFS: 
(T) eller Surfaces (S).  I melketannsettet brukes dmft eller dmfs. For å gjøre det klart om en inkluderer
emaljekaries eller ikke i DMF-indekset brukes D1-5MF eller D3-5MF der 1-5 står for graden av karies.

Nasjonale statistikker (KOSTRA) gir kun oversikt over manifest karies. Nyere vitenskapelige publikasjoner viser
forekomsten av initialkaries i tillegg til manifest karies, noe som gir et totalbilde av kariesforekomsten og
behovet for behandling.
 

 Sannsynligheten for at et barn eller en ungdom utvikler karies over en spesifikk periode, somKariesrisiko:
oftest i tiden frem til neste statusundersøkelse. I rettningslinjen er kariesrisiko inndelt i lav, moderat og høy.

Det å predikere (forutsi) fremtidig kariesutvikling førKariesrisikovurdering (kariesrisikobedømmelse): 
sykdommen har oppstått. 

Risikofaktorer er knyttet til tannhelseatferd og biologiske faktorer som bidrar til utvikling og progresjon av karies.
 Bakenforliggende forhold som utdanning, sosioøkonomi og helseproblemer (somatiske og psykiske) bidrar til å
forklare variasjoner i sykdommen.
 

Flater som har høyest risiko for å utvikle karies. Det er okklusalflater og approksimalflater iRisikoflater: 
molarene og flater på nyerupterte tenner i sidesegmentene.
 

 Summen av nye karieslesjoner som oppstår og utvikling av allerede eksisterende lesjoner.Kariesaktivitet:
Kan ikke måles direkte.

 Utviklingen av eksisterende lesjoner. Kan registreres/måles i størrelse, dybde, volum ellerKariesprogresjon:
skår.

 Antall nye kariøse lesjoner hos et individ eller en gruppe individer i en gittKariesinsidens (kariestilvekst):
tidsperiode.

 Andelen individer i befolkningen som har karieserfaring (DMFT/DMFS>0)Kariesprevalens (kariesforekomst):
på et gitt tidspunkt. Gir mål for sykdommens utbredelse i befolkningen.

Kariesbehandling: I retningslinjen omfatter dette både operativ og ikke-operativ kariesbehandling. Tradisjonelt
har kariesbehandling vært forbundet med «boring og fylling». I moderne odontologi er fyllingsterapi siste utvei
når den ikke-operative behandlingen ikke fungerer. 

Karies kan betraktes som en kronisk sykdom der symptomene varierer fra subklinisk (subsurface)
demineralisering til infeksjon og destruksjon av dentin, med og uten kavitetsdannelse ("hull"). Hos de fleste
mennesker veksler prosessen mellom demineralisering og remineralisering i perioder hver eneste dag. Hvorvidt
sykdommen progredierer, stopper eller reverserer, er avhengig av balansen mellom de- og remineralisering.
Det er når plakket (biofilmen) får anledning til å modnes over lang tid, at kariesprosessen progredierer. Initiale
stadier av sykdommen karies er derfor reversible dersom sukkerinntaket reduseres, plakket (biofilmen) fjernes
og overflaten holdes ren. De viktigste forhold ved behandling av initial karies er å fjerne plakk samt tilføre fluor.

Operativ kariesbehandling: Behandling av dentinlesjoner (manifest karies) ved boring for å fjerne
kariøst vev og erstatte det med en fylling.
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Ikke-operativ (nonoperativ) kariesbehandling: Behandling av emaljelesjoner (initialkaries) er
behandling av karies i tidlige stadier der det ikke er nødvendig å legge fylling. Formålet er å stanse eller
reversere (remineralisere) kariesangrepet.

Helsefremmende og forebyggende arbeid 
Primærforebygging: Hindre at ny karies eller gingivitt oppstår.

Sekundærforebygging: Stanse utvikling av allerede oppstått karies eller annen sykdom.

ikke-operativ kariesbehandling er sekundærforebygging for å hindre manifest karies 
fyllingsterapi er sekundærforebyggende tiltak for å hindre pulpakomplikasjoner og rotfylling.

Vellykket primærforebygging og ikke-operativ kariesbehandling, vil være helsefremmende og
kostnadsbesparende i et livsperspektiv. Kan en unngå fyllingsterapi vil det ikke være behov for revisjon av
fyllinger senere. 

Arbeidsgruppe
Arbeidsgruppen har hatt en sentral rolle som faglig rådgiver for Helsedirektoratet i utarbeidelse av
retningslinjen.

Prosjektleder

Ragnhild Elin Nordengen, tannlege/seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Arbeidsgruppeledere

Ivar Parmann, tannlege/seniorrådgiver, Troms fylkeskommune (til mai 2014)
Lars Inge Byrkjeflot, tannlege/klinikksjef universitetsklinikken, Troms fylkeskommune (fra september
2014)

Medlemmer av arbeidsgruppen

Anne Kvisle Abildsnes, tannlege, den offentlige tannhelsetjenesten i Nord-Trøndelag (til mars 2013)
Gro Jørgensborg, tannlege, den offentlige tannhelsetjenesten i Rogaland (fra mai 2013)
Eline Juel Bjørkevik, tannpleier, den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud
Claes Thorbjørn Næsheim, fylkestannlege i Hedmark (fra november 2014)
Nina Misvær, helsesøster/førstelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
Ivar Espelid, professor/spesialist i pedodonti, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo (til
desember 2017)
Tiril Willumsen, professor UiO (atferdsfag, odontofobi, tannbehandlingsfrykt) (fra 2019)
Marit Midtbø, førsteamanuensis/spesialist i kjeveortopedi, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i
Bergen (UiB)
Eeva Widström, professor i samfunnsodontologi, Institutt for klinisk odontologi, UiT Norges arktiske
universitet
Claes-Göran Crossner, professor/spesialist i pedodonti, Institutt for klinisk odontologi, UiT Norges
arktiske universitet / Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN)
Josefine Mareile Halbig, spesialist i pedodonti, Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge
(fra 2019)
Hilde Nordgarden, spesialist i pedodonti, TAKO-senteret (landsdekkende kompetansetjeneste for oral
helse ved sjeldne diagnoser), Lovisenberg sykehus
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Jan Steneby, brukerrepresentant, Voksne for barn
Elisabeth Strengen Gundersen, brukerrepresentant, FUG (foreldreutvalget for grunnopplæringen) (til
januar 2016)
Emilie Duane Nordskog, Unge funksjonshemmede (fra 2019)
Anne Rønneberg, spesialist i pedodonti, Norsk forening for pedodonti
Anne-Beate Sønju Clasen, spesialist i pedodonti, Den norske tannlegeforening
Gerd Reve, tannpleier, Norsk Tannpleierforening (til september 2014)
Britt Elise Sønnesyn, tannpleier, Norsk Tannpleierforening (fra september 2014)
Benthe Hansen, tannpleier, Norsk Tannpleierforening (2019)
Lisbeth Adamsson, tannhelsesekretær, Fagforbundet
Anne-Gro Årmo, tannhelsesekretær, Tannhelsesekretærenes forbund
Ingrid Berg Johnsen, Norsk psykologforening/Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge  (fra
2019)

Alle gruppemedlemmene har undertegnet interessekonfliktskjema. Ingen relevante interessekonflikter er
identifisert.

Forskere som har vært engasjert til å bistå i arbeidet
med forskningsgrunnlaget:

Tove Wigen, postdoc. ved Det odontologiske fakultet UiO (fra februar 2014)
Rasa Skudutyte-Rysstad, postdoc. ved Det odontologiske fakultet UiO og forsker ved
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) (fra februar 2014)

Arbeidsgruppen startet sitt arbeid sommeren 2012. Høsten 2013 ble det en «omstart» på grunn av
Helsedirektoratets nye rammeverk for retningslinjearbeid som stilte strengere krav til metodikken. Det har vært
gjennomført 20 fellesmøter. Foredragsholdere fra ulike fagmiljøer, også fra de andre nordiske landene har vært
engasjert. Alle arbeidsgruppemedlemmer har hatt samme status i prosessen.

Faggruppen ble etablert i 2013 for å arbeide med kunnskapsgrunnlaget. Gruppen ble ledet av Ivar
Espelid, og bestod i tillegg til prosjektleder av Marit Midtbø, Claes-Göran Crossner, Eeva Widström,
Hilde Nordgarden, Ivar Parmann, Lars Inge Byrkjeflot, Gro Jørgensborg og Eline Juel Bjørkevik.

Arbeidsutvalg ble nedsatt i 2014 for å arbeide effektivt med DECIDE og videre med skriving og
ferdigstilling av retningslinjen. Utvalget besto av Lars Inge Byrkjeflot, Ivar Espelid, Tove Wigen, Rasa
Skudutyte-Rysstad, og prosjektleder.

I 2015 ble det besluttet å dele retningslinjearbeidet i to for å kunne publisere første del raskere og dessuten få
en effektiv arbeidsprosess. Arbeidet har blitt forsinket fordi Helsedirektoratets i perioder har hatt utfordringer
med bemanningen i tannhelseteamet. 

Andre eksterne som har deltatt eller bidratt i deler av arbeidet

NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD OG TRAUMATISK STRESS
(NKVTS):

Mia Myhre og Catharina Borchgrevink har deltatt i arbeidet med kapitlet Opplysningsplikt ved
barnemishandling, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt.

ARBEIDSGRUPPE 2016 - TANNBEHANDLINGSANGST OG ODONTOFOBI:

Anne Rønneberg (leder), avdelingstannlege UiO, medlem i retningslinjens arbeidsgruppe
Anne Beate Sønju Clasen, spesialist i pedodonti, medlem i retningslinjens arbeidsgruppe
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Lasse Skoglund, professor, Det odontologiske fakultet UiO
Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør Statens legemiddelverk
Terje Dybvik, anestesilege, Oslo universitetssykehus
Tiril Willumsen, professor, Det odontologiske fakultet UiO
Trond Diseth, avdelingsoverlege/professor i barne- og ungdomspsykiatri, Oslo universitetssykehu

PROSJEKTGRUPPE 2012 – OPPLYSNINGSPLIKTEN

Som ledd i et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte Helsedirektoratet i 2012 en ekstern
prosjektgruppe som utarbeidet rapporten «Hvordan kan den fylkeskommunale tannhelsetjenesten sikre at
tannhelsepersonellet ivaretar plikten i lovverket til å melde fra til rette myndighet ved mistanke om mishandling
eller andre tilfelle av omsorgssvikt mot barn?». Dette som et innspill til Helsedirektoratet. Rapporten inngår i
kunnskapsgrunnlaget under retningslinjen kapittel Opplysningsplikt ved vold/omsorgssvikt.

Gruppen besto av: 

Anne Timenes Mathiesen, spesialist i pedodonti, den offentlige tannhelsetjenesten i Oppland
(prosjektleder)
Nils Lunder, overtannlege, den offentlige tannhelsetjenesten i Oppland (redaktør)
Anne Rønneberg, spesialist i pedodonti/klinikksjef, Universitetet i Oslo (UiO)
Britt Elise Sønnesyn, rådgiver/tannpleier, Den offentlege tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane
Nina Hjelmstad, enhetsleder Barn og Familie, Gausdal kommune
Kari Rostad, faglig leder / rådgiver, Statens Barnehus Hamar
Kristin Strandlund, konsulent, den offentlige tannhelsetjenesten i Østfold
Tony Heyerdahl, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Oppland
Britt-Eva Strand, sosialkurator, Harstad kommune
Linda Næss, fagleder/jurist, den offentlige tannhelsetjenesten i Rogaland

Kompetansenettverk Vest* ved Linda Næss, Ingfrid Vaksdal Brattabø og Britt Elise Sønnesyn har gitt innspill
til kapitlet  Opplysningsplikt ved barnemishandling, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt.
*kompetansenettverk innen tannhelse, omsorgssvikt og overgrep mot barn.

, systemansvarlig for EPJ i Hedmark, har vært behjelpelig med uttrekk av data til bruk vedHenrik Jacobsen
kostnadsberegninger og planlegging av evaluering av retningslinjen.
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