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Samarbeid 
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Diabetes type 2 undervisning ved Lærings- og 
mestringssentrene Vestre Viken

Drammen: 5-6 kurs pr år, totalt ca. 100 deltagere pr år

Ringerike: 4 kurs pr år, totalt ca. 100 deltagere pr år

Ål: 2 kurs pr år, total ca. 40 deltager pr år
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Diabetes og oral helse

De sterkeste risikofaktorene for utvikling av

periodontitt:

1. Dårlig munnhygiene

2. Tilstedeværelse av spesielle bakterier

3. DIABETES 

4. Røyking 

5. Stress 
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Diabetes og oral helse

Gingivitt: Periodontitt:
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Forskning viser:

Karies: 

Undersøkelse viste at kariestilveksten blant barn med 
diabetes type 1 var høyere hos barn med dårlig kontrollert 
diabetes sammenlignet med barn med velkontrollert 
diabetes

Tvetman et al 2002
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Diabetes og oral helse
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Diabetes og oral helse
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PH nivå i ulike drikker

Type drikk:
Pepsi max
Tab-xtra
Coca cola
Appelsinjuice
Eplenektar
Fun light
Husholdningssaft
Kullsyreholdig vann m/smak
Iste
Smakstilsatt vann
Saftis
Kaffe
Te
Melk
Kullsyreholdige vann (uten smak)
Vann

pH-verdi:
2,7
2,73
2,4
3,8
3,3
3,3
3,1
2,8 - 3,8  
3,5
3,4 – 3,8
2,9
5,0
5,0
6,7
6,0
7,0
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Refusjon via Helfo:

Både hos tannpleier og tannlege – er ansvarlig for å informere 

pasienten om rettigheter.

Eksempler på refusjonsbehandlinger:

› Periodontitt

› Alvorlig grad av munntørrhet

› Alvorlig grad av attrisjon/erosjon

› (Ved sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig skade eller varig 
nedsatt funksjonsevne)
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Egenerfaring i møte med pasienter på startkursene:

› Få vet om sammenhengen diabetes og orale 
komplikasjoner

› Få har fått informasjon om tann- og munnhelse og 
mulige orale plager av helse- eller tannhelsepersonell

› Mange identifiserer egne erfaringer og opplevelser når 
det settes fokus på orale plager, spesielt munntørrhet og 
tannkjøttsproblemer

› Enkelte får informasjon om forebygging av munntørrhet i 
forbindelse med medikamenter, enten fra fastlege, 
apotekansatte eller tannhelsepersonell
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Sykehusprosjektet 2010 - 2012
Syke barn – friske tenner
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Sykehusprosjektet 2010 - 2012 

SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM BARNEAVDELINGEN OG 
HABILITERINGSSENTERET VESTRE VIKEN HF OG 
TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

Prosjektets  hovedmål 

› Utarbeide og implementere forpliktende samarbeids- og 
henvisningsrutiner mellom tannhelsetjenesten og sykehuset, for 
å sikre tannhelseoppfølging av barn og unge med kroniske 
sykdommer og  med hyppige eller lange sykehusinnleggelser
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Henvisningsskjema



Henviste pasienter med diabetes fra Barneavdelingen, 
Drammen sykehus

Diagnose 2012 2013 2014 2015 2016

Diabetes 1 
ny

17 23 23 19 25

Diabetes 1, 
kjent

3 1 3

Diabetes 2 2 1
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Ressursgruppe Tann- og munnstell

› Deltagere fra Barne- og ungdomsseksjonen og 
tannhelsetjenesten

› Møtes 3 ganger pr år

› Utarbeider og følger opp prosedyrer og 
informasjonsskriv

› Følger opp henvisningsrutiner



Informasjonsskriv som del av behandlingslinje 

Diagnosene:

› Diabetes type 1

› Astma 

› IBD 
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Samtale med alle pasienter med diabetes
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Et lærings- og treningstilbud for kvinner
som har eller står i fare for å få diabetes.



Diabetes og oral helse

Forebygging av orale følgetilstander:

- god blodsukkerkontroll

- god munnhygiene for å forhindre betennelser i tannkjøttet,

soppinfeksjoner, karies og forverring av infeksjoner i

slimhinnen

- bruk av fluor og spyttstimulerende midler ved munntørrhet

- regelmessig oppfølging hos tannpleier eller tannlege

- samarbeid helsepersonell/tannhelsepersonell

- kan tannlege/tannpleier oppdage diabetes?
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Diabetes og oral helse

› Tannhelsetjenesten bør være en naturlig samarbeidspart 
i det diabetesforebyggende arbeidet, og være en naturlig 
del av det tverrfaglige nettverket rundt pasienten. 
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