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• Hvem er vi og hva gjør vi? 

  

• Utviklingsprosessen Sunn Start munnhelse 

 

• Ferdig materiell 

 

• Slik bruker du det 
 

 

Agenda  



Helse : En tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosial velvære 
(WHO). Kan defineres som mestring av eget liv 

 
Munnhelse – oral helse:  

å ha tilfredsstillende tyggefunksjon,  
ikke ha smerter og plager i munnhulen og  
kunne omgås sosialt uten hindringer som skyldes tennene. 

 
Munnhelsen som en del av den totale helsen. Det er 
utgangspunktet for vår tilnærming i helsefremmende og 
forebyggende tannhelsearbeid. 

 

 

Helse-Munnhelse 



Hvem er vi? 

 

• Tannhelsetjenesten er en avd. i Helseetaten. 

• Vi er tannleger, tannpleier og 
tannhelsesekretærer . 



• Samarbeidsavtale med  
– Helsestasjoner 

– Sykehjemsetaten 
– Hjemmetjenesten 
– Psykisk utviklingshemmede 

• Årlig screening av sykehjemsbeboere 
• Undervisning for  

– 3 klassinger der tannhelsen er dårligst 
– Mottaksklasser barneskolen 
– Åpen barnehage der tannhelsen er dårligst 

• Tilbyr undervisning for ansatte  
– På sykehjem, 
– Hjemmetjenesten 
– psykisk utviklingshemmede  
– Rus 
– På forespørsel, seniorsenter, barnehager mm 

 
 

 

Hva gjør vi ? 



Våre målgrupper  

• Tannklinikkene tilbyr gratis behandling til: 

• Barn og unge 0-18 år 

• Psykisk utviklingshemmede 

• Eldre, lagtidssyke. Sykehjem, hjemmesykepleien 

• Rusmiddelavhengige 

• Personer med sterk tannlegeangst 

 

• 19 og 20 åringer får redusert pris, de betaler 25 %   

 



Prosjekt som  
Puss fra første tann 
 

 
https://www.facebook.com/#!/pussfr
aforstetann 

Utvikle ny kunnskap 

https://www.facebook.com/#!/pussfraforstetann
https://www.facebook.com/#!/pussfraforstetann
https://www.facebook.com/#!/pussfraforstetann
https://www.facebook.com/#!/pussfraforstetann
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• Ferdig materiell 

 

• Slik bruker du det 
 

 

Agenda  



Prosjektet er et samarbeid med:  

Oslo kommune 

Helseetaten 

Tannhelsetjenesten 

Munnhelse 

Oslo kommune 

Helseetaten 

Ressurssenter  

For migrasjonshelse 



Prosjektgruppemøte 

Kartlegging av behov 

Utvikling av materiell 

Test og evaluering i 
tre bydeler 

Endringer basert på 
tilbakemeldinger 

Ferdigstillelse 

Prosessen 



• Hvem er vi og hva gjør vi? 

  

• Utviklingsprosessen Sunn Start munnhelse 
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Ferdig materiell 



4 råd 

Oslo kommune 

Helseetaten 

Ressurssenter for migrasjonshelse 

Råd 1 Hold tennene rene 
Råd 2 Gå til tannhelsekontroll 
Råd 3 Spis sunn mat 
Råd 4 Drikk vann 



Råd 1: Hold tennene rene 

Foto: ThinkstockPhotos 













Råd 2: Gå til 
tannhelsekontroll 

Foto: Thinkstockphotos 



Gå til tannhelsekontroll 

De gir tips og råd om hvordan du kan holde tennene friske 
 

Hva gjør tannlegen/tannpleieren? 

Foto: Thinkstockphotos  



Gå til tannhelsekontroll 

• Gå til offentlig tannlegevakt (gratis for barn) 
• Åpen om kvelden og i helgene 
 

 
 

 
 
 
 
  

Tips! Er tannlegen stengt? 

Foto: Google maps 

Tlf: 226730 00 
Adresse: Schweigaardsgate 6, 
0185 Oslo 
 



Råd 3: Spis sunn mat 

Foto: Aina Hole, Helsedirektoratet 



Spis sunn mat 

 
 Tips! Spis mer av disse varene 
 

Foto: Egen database 

Frisk tann 



Spis sunn mat 

Foto: Egen database 

Sukker i mat og drikke 

Foto: Egen database 

Skolebrød  Sjokolademelk og 
bolle 

 

Sjokoladepålegg 



Verdi for pengene 

Tips! Frukt er et sunt alternativ   

Jeg vil ha!! 

Du får 

Foto: Morguefile.com  



Hvor mange måltider spiser 
du? 

Snakk sammen  
i klassen  

Spis sunn mat 



Råd 4: Drikk vann 

Foto: Thinkstockphotos 



Drikk vann 

Vann er bra for tennene 
 
 
 

Det er trygt å drikke vann 
fra springen 

Foto: Thinkstockphotos,GettyImages 



Drikk vann 

Foto: Egen database 

Hva skjer når du drikker brus? 

Sukker og syre gjør emaljen tynn 
Emalje 



Drikk vann 

Tips! Er barnet ditt tørst om natten?  

Gi barnet vann 



 
 

Foto: Morguefile, Egen database 

Drikk vann 

Hvor mye sukker bruker du i teen 
eller kaffen?  



 Slik bruker du det 

• Råd 1 PP, pause, diskuter og løs oppgaver 

• Pause. 

• Råd 2 PP, pause, diskuter og løs oppgaver osv. 

• Det kan varier fra 1-2 dager med 
gjennomgang. 



 Slik bruker du det 

• Dialogverktøy i praksis (PP) 

 

•  Rullerende på skjerm 



 Slik får du tak i det 

• www.sunnstartnorge.no 

http://www.sunnstartnorge.no/


• Rosenhoff 

• Mottaksklasser 

• Munnpleien  
 

Veien videre:  



Takk for meg! 


