Visjon
Tenner for livet

Virksomhetsidé
Norsk Tannvern skal bidra til god folkehelse ved å arbeide for
at befolkningen har kunnskap, ferdigheter og holdninger
som setter dem i stand til å opprettholde god oral helse hele livet.
Norsk Tannvern skal medvirke til å synliggjøre tannhelse
som del av det totale helsebegrepet.
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I. Organisasjonen
Hovedmål
Norsk Tannvern har en organisering og struktur som gjør at foreningen på en
kostnadseffektiv måte oppfyller virksomhetsideen, og har en stabil finansiering
som skaper forutsigbare forhold for driften.
Strategi
Norsk Tannvern skal levere kvalitetssikrede og relevante tjenester og produkter.
Foreningen skal bidra med kunnskapsformidling slik at den er en attraktiv
samarbeidspartner for brukere og bidragsytere.

Norsk Tannvern ble stiftet 1. juni 1911 under navnet Norsk Forening for Modarbeidelse av Tandsygdomme.
Norsk Tannvern er en frivillig organisasjon med både individuelle medlemmer og institusjonsmedlemmer. Den offentlige tannhelsetjenesten, Den norske tannlegeforening
(NTF) og Helsedirektoratet bidrar til finansiering av drift og utvikling av produkter.
Bidragene fra NTF og den offentlige tannhelsetjenesten indeksreguleres årlig.
Norsk Tannvern ledes av et styre med leder, nestleder, to medlemmer og to varamedlemmer. Norsk Tannverns kontaktutvalg for folkehelsearbeid består av representanter
for organisasjoner, institusjoner og bedrifter innen tannhelsefeltet og fungerer som en
møteplass for disse.
Daglig leder for Norsk Tannverns sekretariat er eneste ansatte. Arbeidsbelastningen er
stor, og behovet for ytterligere personellressurser dekkes ved kjøp av eksterne tjenester.
Tiltak:
• Arbeide for forutsigbare bidrag til driften
• Videreføre prosjektsamarbeid med Helsedirektoratet
• Vurdere prosjektsamarbeid med institusjoner, bedrifter og organisasjoner innenfor
rammer som sikrer Norsk Tannverns integritet
• Vurdere foreningens lokaler
• Vurdere daglig leders arbeidsvilkår
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II. Senter for kunnskapsformidling
Hovedmål
Helsepersonell og undervisningspersonell får informasjon, veiledning og
materiell til bruk i det helsefremmende og forebyggende arbeidet på tannhelseområdet. Norsk Tannvern bidrar til at tannhelsetjenesten og samarbeidspartnere
leverer samme helsebudskap.
Strategi
Norsk Tannvern skal utvikle, markedsføre og formidle kunnskap, relevante
tjenester og produkter til bruk i arbeidet for god folkehelse.

Norsk Tannvern er et idésenter for alle som har behov for informasjon, veiledning
og materiell. Brukerne er i første rekke tannhelsetjenesten, primærhelsetjenesten,
pedagogisk personell og andre relevante folkehelseaktører.
Bladet Munnpleien utgis med to nummer per år. Bladet sendes til medlemmer, alle
offentlige tannklinikker, landets helsestasjoner, videregående skoler med helse- og
sosialfag og til sykepleierutdanningene.
På nettstedet www.tannvern.no finnes oppdatert informasjon om kampanjer og
markeringsdager og oversikt over materiell som Norsk Tannvern formidler.

Utvikling av materiell
Mål
Norsk Tannvern oppfyller brukernes behov for materiell og informasjon som bygger
på kvalitetssikret kunnskap og helsepolitiske føringer.
Tiltak:
• Benytte anerkjente fagpersoner i all utvikling og oppdatering av materiell
• Videreutvikle prosjektet Bronto (3-10 år)
• Utvikle tidsriktige pedagogiske verktøy
• Gi faglig veiledning
• Utvikle materiell egnet for nedlasting fra nettstedet: www.tannvern.no
• Fortløpende revidere tilgjengelig materiell
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Markedsføring og kommunikasjon
Mål
Norsk Tannvern er en synlig aktør som er kjent for tannhelsetjenesten og andre
samarbeidspartnere.
Tiltak
• Videreutvikle nettstedet www.tannvern.no som en sentral informasjonskanal
• Vurdere bruk av sosiale medier
• Markedsføre nye produkter aktivt overfor målgruppene
• Formidle Munnpleien til aktuelle samarbeidspartnere
• Delta på relevante møter og konferanser

Munnpleien
Mål
Munnpleien gir et bredt bilde av aktiviteten i tannhelsetjenesten med vekt på
samhandling, folkehelse og tverrfaglighet.
Tiltak:
• Videreføre den redaksjonelle linjen i tråd med gjeldende strategi- og tiltaksplan
• Arbeide for fortsatt økonomisk støtte fra Helsedirektoratet for å kunne gi ut
Munnpleien to ganger årlig
• Rekruttere nødvendig journalistisk kompetanse
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III. Samarbeid og samhandling
Hovedmål
Norsk Tannvern er en kjent, respektert og attraktiv aktør og pådriver i
folkehelsearbeidet og en
naturlig samarbeidspartner i det helsefremmende og forebyggende arbeidet.
Strategi
Norsk Tannvern skal samarbeide og samhandle med andre for å fremme foreningens visjon
og virksomhetsidé. Norsk Tannvern skal bidra aktivt til utviklingen av tannhelsetjenestens
folkehelsenettverk.

Tiltak:
• Påvirke politiske og administrative beslutningsprosesser i folkehelsepolitiske saker
• Delta i relevante fora for folkehelsearbeid
• Delta i møter og konferanser i regi av aktuelle samarbeidspartnere for å skape
oppmerksomhet om oral helse og folkehelse
• Arrangere seminarer med aktuelle tema
• Samarbeide med organisasjoner og bedrifter innenfor rammer som ivaretar Norsk
Tannverns integritet
• Delta i planlegging og gjennomføring av møter i fylkestannlegenes
folkehelsenettverk og holde jevnlig kontakt med nettverket
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