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Sosial ulikhet i helse

– tannhelsetjenestens utfordringer i folkehelsearbeidet
Målgruppe:
Sted:
Tid:
Deltakeravgift:
Påmelding:
Påmeldingsfrist:

Tannhelsepersonell, helsesøstre, ansatte i barneverntjenester, rus- og
psykiatritjenester og andre aktører i folkehelsearbeidet.
KS-Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo
Tirsdag 7. mars 2017, kl. 0830 – 1645
Kr. 2500,-. Personlige medlemmer kr. 2250,Kun digital påmelding – se forsiden www.tannvern.no
Av økonomiske årsaker setter vi pris på om fylkene sender inn samlet påmelding
(se skjema gruppepåmelding)
10. februar 2017. Begrenset plass – først til mølla…

Med Norsk Tannverns strategi og folkehelseloven som
utgangspunkt inviterer vi til Tannvernseminaret 2017
tirsdag 7. mars i Oslo. Målet er å engasjere og gi faglig
inspirasjon til helsepersonell i en befolkning med god
oral helse. Vi ønsker å få enda bedre helse ved å inkludere
mennesker som har store sammensatte problemer
– fra små barn som vi når gjennom samarbeid med
helsesøster- og barneverntjenesten, og til de noe eldre
som vi når via kommunale tjenester eller institusjoner
innen rus og psykiatri. Vi ønsker at tannhelsepersonell
skal gi differensiert behandling og på den måten utjevne
helseforskjellene.

mennesket og bli trygge i behandlingen av mennesker
med sammensatte problemer.

Norsk Tannvern
• bidrar til god folkehelse ved å arbeide for kunnskap,
ferdigheter og holdninger til god oral helse hele livet
• synliggjør tannhelse som en del av det totale
helsebegrepet

Hvordan skal vi i vår virksomhet bli suverene? Det
finns mange metoder, og Hanne Kristin Rohde vil med
sitt erfaringsforedrag fortelle om hvordan relasjoner på
arbeidsplassen kan bli bedre. Relasjoner mellom leder og
medarbeider, helsepersonell og pasient, omsorgspersoner
og barn. Vi vil la oss begeistre og bli motivert til å bli
gode medarbeidere og behandlere i vår virksomhet.

Folkehelseloven (klikk)
• bidrar til en samfunnsutvikling som fremmer
folkehelsebegrepet og utjevner sosiale helseforskjeller.

Seminaret gir oss mulighet til å forstå at tannhelsepersonell har en nøkkelposisjon i samarbeid med
annet omsorgspersonell. Vi skal gå i samme retning,
med enkeltmennesket i fokus og på den måten klare å
påvirke hele helsebildet. Vi må lære om sammenhenger
og venne oss til at annet helsepersonell vet at vi utøver
vår virksomhet på en forsvarlig og lovmessig riktig
måte. Vi ønsker å bli suverene i å fremme folkehelsen i
befolkningen.

Velkommen!

Utfordringene er store i møte med familier hvor vi
kan identifisere at barnet er utsatt for ulike former for
vold. Hvordan skal vi endre atferd som gjør at vi tør å
aktivere meldeplikten? Loven forlanger det, og vi må ha
systematiske metoder og en trygg atferd som skaper tillit
hos pasient og samarbeidspartnere. Tannhelsepersonell
må forstå hvilken unik situasjon vi er i, med munnhelsen
som tilnærmingsmetode.
Vi kan lytte til foredrag om sammenheng mellom
rus og psykiske lidelser og om hvilke utfordringer
mange ruspasienter har med helse generelt og med
tannhelse spesielt. Kunnskap er nøkkelen til å bli gode
samarbeidspartnere. Tannhelsepersonell må også se hele

SEMINARKOMITEEN 2017 – Fra venstre: Jostein
Eikeland, Hilde Håkelien (leder) og Tone Elin Berge.

Norsk Tannvern tar
sosial ulikhet på alvor
– og gjør en forskjell

Program Norsk Tannverns seminar 7. mars 2017
0830 Registrering – kaffe, te, morgenmat
Musikk
0900 Velkommen
Hilde Håkelien, leder av seminarkomiteen
Møteleder Jan Ask presenterer dagens program
Kulturelt innslag
Tove Bøygard og Jørun Bøgeberg har sammen turnert med Rikskonsertene.
Tove Bøygard har jobbet gatenært i Oslo i over 20 år, mens Jørun Bøgeberg
gjennom flere tiår har spilt i kroker og kriker i inn- og utland.

Jørun Bøgeberg og Tove Bøygard

Norsk tannhelsepolitikk – en suksess eller et forsømt område!
Medlem av Storingets helse- og omsorgskomité, Ruth Grung (A)
Hvorfor får ikke tannhelse større politisk oppmerksomhet? Er vi på vei til å ofre en god
tannhelsemodell for å gi innhold i en kommunereform, eller gir det nye muligheter?
Redusert ulikhet i tannhelse – TannBarn
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge
Klinikkleder Drammen tannklinikk og prosjektleder i Buskerud, Eline Juel Bjørkevik
Alle barn har rett til god tannhelse. Foredraget vil vise anbefalingene knyttet opp mot
ulikheter i tannhelse i de kommende nasjonale retningslinjene for tannhelsetjenester for
barn og unge.
1115 Pause med frukt

Den tabubelagte samtalen
Helsesøster i Oslo, Solveig Ude
Å utfordre foreldrerollen. Hva gjør foreldrene med sinnet sitt, når barnet ikke
gjør som foreldrene ønsker? Bevisstgjøring på egen adferd i pressituasjoner.
Hvor gode er vi egentlig? – Tannhelse + barnevern = sant?
Folkehelserådgiver i Hedmark, Hilde Søberg
Vold mot barn – Dere er viktigere enn dere tror!
Etterforskningsleder/fagspesialist vold mot barn Kåre Svang, Kripos
Utfordringer ved etterforskning av alvorlig vold mot barn. Alle som er en del av
barnets liv er en del av barnets historikk og kan sitte på opplysninger
som man kanskje ikke tror er viktige.
1300 – 1400 Lunsj

«Frykt skaper mye rot!»
Opplæringskonsulent i Stiftlsen Fossumkollektivet, Rune Sundt
Hvordan kan vi forstå avhengighet slik at vi kan møte rusavhengige
på en god måte? Og hvorfor kan mange ha problemer med «systemer» og autoriteter?
1500 Kort pause med frukt

ROP lidelser lidelser – kartlegging av rusmiddelmisbrukere – helhetlig behandling
Professor Lars Lien, leder av Nasjonalt kompetansenter for ROP lidelser
(kombinasjon rus og psykiatri), Sykehuset Innlandet.
Foredraget vil gi en oversikt over sammenhengen mellom rus og psykiske lidelser
og utfordringer knyttet til de som har dobbelt opp
Resultater gjennom relasjoner
Foredragsholder og forfatter, Hanne Kristin Rohde
Alle bedrifter og organisasjoner ønsker å være suverène innen sitt område. For at bedriften skal bli 10 prosent bedre,
må lederen og medarbeideren bli 10 prosent bedre. I mitt foredrag viser jeg deg HVORDAN dette gjøres.
1645 Avslutning
v/ Norsk Tannverns styreleder Claes Torbjørn Næsheim

Norsk Tannvern ønsker
å utjevne sosial ulikhet i helse
– med fokus på profesjonsutøvelse

