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Salhusveien: Politiet ble i går ved 
1120-tiden varslet om en MC-ulykke i 
ved nummer 41. Motorsykkelen hadde 
veltet i en sving. To personer ble fraktet 
til legevakten for en sjekk.

Bergen: En mann (24) ble i går vare-
tektsfengslet for fire uker av tingretten. 
Politiet mener at han har ranet en kvin-
ne med hammer i området Klosteret - 
Strandkaiterminalen natt til lørdag.

Tannhelse: Mangler kunnskap om voksne

SJEKKER STRILETENNER: For første gang er tannhelse en del av en europeisk helseundersøkelse. Et samarbeid mellom UiB og den offentlige tannhelsetjenesten skal 
sikre dataene. 480 innbyggere fra Fjell og Sund skal få sjekket tennene sine tannklinikken på Straume. I tannlegestolen sitter professor Anne Nordrehaug Åstrøm, t.v. tannlege 
Birte Muri Slettestøl og tannpleier Lisbeth Algrøy.  FOTO: VIDAR LANGELAND.

– Vi vet for lite om 
hvor flinke voksne 
er til å pusse ten-
nene sine. 

Fjell

Linda Hilland
linda.hilland@ba.no

Det sier professor i ondontologi 
Anne Nordrehaug Åstrøm ved Uni-
versitetet i Bergen (UiB).

For første gang er tenner og 
munnhule en sentral del av en 
helseundersøkelse som gjen-
nomføres i 14 europeiske land. 
480 innbyggere i Fjell og Sund 
mellom 25 og 64 år er invitert til å 
være med på en omfattende tann-
undersøkelse som starter i dag. 

Vet mye om barns tenner
– Vi har mye kunnskap om barns 
tannhelse, da dette rapporteres 
inn jevnlig. 
Når når det gjelder den voksne be-
folkningen har vi ikke oversikt, da 

svært mange går til private tann-
leger.
 Vi har ikke oversikt over hvor 
mange hull voksne har i tennene 
sine, sier Nordrehaug Åstrøm. 

Hun håper at så mange som 
mulig stiller opp for gratis tann-
sjekk, da det vil bidra til forskning 
på hvordan sykdom i tenner og 

munnhule utvikler seg og be-
handling og forebygging.

Røntgenbilder
– Vi ser etter karies i tennene og 
tannkjøttbetennelse som er de 
mest vanlige sykdommene i ten-
ner og munnhule. Alle deltakere 
vil også få en utskrift av sine tann-
røntgenbilder som kan tas med 
videre til egen tannlege til videre 
behandlig, forteller Åstrøm. 

Tannsjekk og helsesjekk
Undersøkelsen gjøres av Nasjonalt 
folkehelseinstitutt i samarbeid 
med UiB og Den offentlige tann-
helsetjenesten. Hovedundersøkel-
sen  «The European Health Exami-
nation Survey» (EHES) er planlagt 
i 2013. 

I tillegg til kontroll av tenner 
blir deltakerne bedt om å fylle 
ut en spørreskjema om livsstil og 
levevaner som har betydning for 
helse og tannhelse. Høyde, vekt, 
livvidde og blodtrykk måles også, 
og det blir tatt en blodprøve for 
måling av kolesterol og blodsuk-
ker. 

– Vi har også begrenset kunn-
skap om hvordan livsstil, som 

for eksempel kosthold, bruk av 
tobakk og alkohol, påvirker utvik-
ling av tannsykdom. Det er behov 
for økt kunnskap om hvordan 
tennenes og munnhulens tilstand 
påvirker helse og livskvalitet 
generelt, sier prosjektleder for 
EHES i Norge, Grethe Tell, profes-
sor ved Universitetet i Bergen og 
tilknyttet Folkehelseinstituttet.

Store hull hoS 
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VET FOR LITE: Professor i 
ondontologi Anne Nordrehaug 
Åstrøm ved Universitetet i Ber-
gen (UiB).

»» Undersøkelsen er en del av 
The European Health Exa-
mination Survey (EHES) som 
gjennomføres i 14 europeiske 
land. 

»» I Norge vil vi også kartlegge 
tannhelse. Folkehelseinstitut-
tet gjennomfører undersø-
kelsen i Norge i samarbeid 
med UiB. 

»» Tannhelseundersøkelsen 
gjøres på Straume offentlige 
tannklinikk.

»» Inviterte deltakere blir 
undersøkt i perioden 11. mai 
til 10. juni.

Universitetet i Bergen hå-
per at undersøkelsen på sikt 
kan brukes til å planlegge 
gode tiltak som fremmer 
nordmenns tannhelse.

FaKTa
Tannhelseundersøkelse

Vi har lite kunnskap 
om hvordan det står 
til med tennene til 
voksne. Det kan 
virke rart, men 
tannhelse har ikke 
blitt prioritert. 
Professor Anne nordrehAug 
Åstrøm.

Vi vet for lite om hvor flinke voksne er til å pusse

tennene sine. Linda Hilland
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gratis tannsjekk, da det vil bidra til forskning på
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Røntgenbilder

Vi ser etter karies i tennene og

tannkjøttbetennelse som er de mest vanlige

sykdommene i tenner og munnhule. Alle
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Tannsjekk og helsesjekk

Undersøkelsen gjøres av Nasjonalt

folkehelseinstitutt i samarbeid med UiB og Den

offentlige tannhelsetjenesten.

Hovedundersøkelsen «The European Health
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Examination Survey» (EHES) er planlagt i 2013.

I tillegg til kontroll av tenner blir deltakerne bedt

om å fylle ut en spørreskjema om livsstil og

levevaner som har betydning for helse og

tannhelse. Høyde, vekt, livvidde og blodtrykk

måles også, og det blir tatt en blodprøve for

måling av kolesterol og blodsukker.

Vi har også begrenset kunnskap om hvordan

livsstil, som for eksempel kosthold, bruk av

tobakk og alkohol, påvirker utvikling av

tannsykdom. Det er behov for økt kunnskap om

hvordan tennenes og munnhulens tilstand

påvirker helse og livskvalitet generelt, sier

prosjektleder for EHES i Norge, Grethe Tell,

professor ved Universitetet i Bergen og tilknyttet

Folkehelseinstituttet.
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