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Er vi på vei dit?

• At tannhelsepersonell  må finne nye 
arbeidsområde?

• At det skapes et behov for behandling uten 
medisinsk eller odontologisk indikasjon?

• At det er en fare for overbehandling!
• At tannhelsetjenester er på tilbud
• At lav-kost kjeder med utenlandske tannleger 

som ikke mestrer språket etablerer seg. 
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I 2022 – to viktige milepæler

• En strategi for global oral helse ble vedtatt på WHOs 75. 
generalforsamling WHA den 28. mai 2022 basert på 
resolusjon WHA 74.5 fra 2021.

• Spark legals anbefalinger til EU kommisjonen med forslag 
til revisjon av yrkeskvalifikasjonsdirektivet Annex V.3.1 av 
Directive 2005/36 for tannleger.

• Disse bør trolig sees i sammenheng.



WHO Resolusjon 2021 WHA74.5 (2021) om Oral Helse

*  WHOs beskrivelse av dagens situasjon:
– Politisk forståelse og tilstrekkelig resurser til 

forebygging av oral sykdom er begrenset. 
– Tannhelseprogrammer har ofte begrenset 

finansiering, er høyt spesialisert og ofte ikke 
inkludert sammen med primærhelsetjenesten.

– Tannhelseutdanningene er sjelden integrert med 
andre helseutdanninger.



Strategiske målsettinger i WHA 74.5 – innen 2030
• Oral helse skal være inkludert og integrert i det generelle folkehelsebegrepet – må 

på den politiske dagsorden. 
• Oral helseinformatikk – Forbedre overvåkings- og journalsystemene for å gi riktig 

og relevant tilbakemelding om oral helse til beslutningstakere slik at dette resulterer 
i en evidensbasert politikk.

• Medlemslandene må arbeide for å redusere sosiale og kommersielle faktorer som 
gir oral sykdom.

• Tannhelsepersonell må integreres i primærhelsetjenesten og arbeide side om side 
med annet helsepersonell for å forebygge og behandle sykdom i det orale området 
på samme måte som sykdom i andre deler av kroppen. 

• Utdanning av helsepersonell må for fremtiden knyttes sterkere opp mot 
interprofesjonelle programmer.

• Identifisere en relevant fremtidig arbeidsstyrke for orale helsetjenester. 



Forskning – WHO anbefaler

• Faktum: IADR – domineres i dag av biomaterialforskning 
– Endring de siste 20 årene

• WHO anbefaler: En ny odontologisk forskningsstrategi må 
fokuseres på forebyggende programmer, befolkningsbaserte 
intervensjoner, digital teknologi, teamwork, minimal invasiv
behandling, alternative fyllingsmaterialer, bærekraftig klinisk 
praksisutøvelse og økonomiske analyser for å identifisere kost 
effektive behandlingsformer. 

• Bærekraft



• Newell Johnson 2017.
Professor Newell Johnson has received the 2019 Global Oral Health Research Award
from the International Association for Dental Research (IADR) for his research in the
field of oral health

• “Put the mouth back in the body”. Integrate “dental” 
education with the rest of medicine and the behavioural 
and health sciences.

• The traditional European/North American pattern of 
educating and training a profession separate from the rest 
of medicine is now self-evidently a failure.

• This is deeply entrenched with powerful self-interest 
groups. These will be a major barrier to change.

https://experts.griffith.edu.au/academic/n.johnson


Cohen LK, Dahlen G, Escobar A, Fejerskov O, Johnson NW, 
Manji F. Why a radical overhaul of dentistry is needed. 2017

• Dentistry itself should become a specialism of medicine, just as ENT 
(ear, nose, and throat), ophthalmology, dermatology, etc., are 
specialisms of medicine. As such, oral health physicians would be 
responsible for providing leadership of the oral health team, in the 
management of advanced disease and the provision of emergency 
care, relief and management of pain, infections and sepsis, 
management of trauma, diagnosis and management of soft-tissue 
pathologies and where justifiable from the point of view of the 
maintenance of health, interventions to re-establish a functional 
dentition and oro-facial reconstruction. 


