
 

 

Innspill til høring -  Nasjonal faglig retningslinje 

tannhelsetjenester barn og unge 0-20 år – 16/40504 

Generelle kommentarer: 
 Veilederen er bygget opp på en god måte, med punktvis opplisting av anbefalinger.  

 Det er uheldig å bruke produktnavn i en veileder, slik som «Drytip» eller «Duraphat-tannkrem».  

 

Undersøkelsesintervaller, se side 49, 50 og 53. 
Anbefalinger om innkallingsintervaller, indikatorkull og bitewing-røntgen samsvarer ikke, og vil være 

vanskelig å gjennomføre i praksis for en kliniker, særlig med tanke på pasienter med lav kariesrisiko. Det 

kan virke forvirrende for en kliniker når man skal forholde seg til de ulike anbefalingene i retningslinjene 

om når barn skal innkalles.  

 

Kapittel 1.2, side 9: 
«Foresatte bør hjelpe barnet med tannpuss til 10-årsalder, eller til barnet er modent.» 

Forslag til endring: 

«Foresatte bør hjelpe og veilede barnet med tannpuss inntil 10-årsalder, eller til barnet er modent» 

 

Kapittel 1.3, side 15 punkt 4: 
«Lørdagsgodt og vann som tørstedrikk – dag og natt, er gode vaner.» 

Kommentar: Lørdagsgodt er utdatert som uttrykk, mange bruker andre ukedager som kosedag (nye 

landsmenn). I tillegg er det misvisende at «lørdagsgodt og vann» står sammen, i og med at vann som 

tørstedrikk anbefales dag og natt.  

Forslag til endring: 

 

Egne punkt: 

 Reduser inntak av søtsaker til en gang i uken 

 Vann som tørstedrikk  
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Punkt 5:  
«Unngå hyppig inntak av syreholdig mat og drikke, eksempelvis sitrusfrukter, juice og sure godterier, fordi 

det kan gi erosjoner...» 

Kommentar: Foreslår å fjerne «eksempelvis sitrusfrukter…», da denne ikke er dekkende. Hvis man skal 

komme med eksempler, må listen utvides til å inkludere samtlige produkter, som brus og sukkerfri drikke.  

 

Videre i kapittel 1.3, side 18, punkt 4 under råd for å forebygge og minimalisere 

erosjoner (syreskader): 
«Alt mineralvann med smak (lime eller sitron) er syrlige – velg blå kork» 

Forslag: Fjerne anbefaling om å velge blå kork.  

Kommentar: Det finnes mineralvann/brus med blå kork som «Solo Super» og «Pepsi». Å oppfordre til å 

velge blå kork kan derfor være misvisende.  

Det finnes mineralvann med smak av sitron som ikke er syrlig, se artikkel: 

http://www.tannlegetidende.no/i/2011/11/dntt-443419. 

 

Kapittel 2.3 side 49, under ulemper:  
«Helseskader ved dental røntgen er ytterst sjelden. Stråledosen i dag er svært mye lavere enn tidligere» 

Kommentar: Er det ikke en fordel at stråledosen i dag er lavere enn tidligere? 

Forslag: Helseskader ved dental røntgen.  

  

Kapittel 3.2 side 62 punkt 2.  
«Fissurforseglede tenner bør følges opp regelmessig for å sikre intakt forsegling». 

Kommentar: Hva innebærer regelmessig? 

Forslag til endring: «Fissurforseglede tenner bør følges opp for å sikre intakt forsegling». 

 

Kapittel 4, side 74 under Begrunnelse: 
I første setning bruker man «tannlege» hvor man heller burde bruke «tannhelsepersonell». 

«Tannlegebesøk» bør byttes ut med «besøk på tannklinikken».  

Det samme gjelder på side 76 hvor ordet «tannlegebesøk» brukes flere ganger.  

 

Kapittel 5, side 88 overskrift: 
«Opplysningsplikt (meldeplikt) til barnevernet». 

Kommentar: Opplysningsplikt er ikke det samme som meldingsplikt.  
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