
454 D E N N O R S K E T A N N L E G E F O R E N I N G S TIDENDE 2 0 1 7 ; 1 2 7 N R 5

N O T A B E N E

NTF har underskrevet Grefsenerklæringen mot vold 
mot barn

KH Kronprins Haakon var til stede 
da Barneombudet inviterte topple-

dere innen helse til «Høynivåmøte mot 
vold mot barn» på Grefsenkollen i Oslo. 
NTFs president Camilla Hansen Stein-
um var blant deltakerne sammen med 
statsråd Solveig Horne, helsedirektør 
Bjørn Guldvog, direktører for Folkehel-
seinstituttet og landets regionale helse-
foretak, leder for Sykepleierforbundet, 
Legeforeningen, Psykologforeningen, 
sentrale politikere med flere, skriver 
NTFs nettsted. . Deltakerne sluttet seg 
til en felles erklæring om arbeidet mot 
vold mot barn.

Fleråring arbeid med barnevern,
omsorgssvikt og overgrep gir
resultater
NTF er glade for å ha vært blant de in-
viterte på denne viktige markeringen. 
Foreningen og våre medlemmer har i en 
årrekke jobbet for å øke bevisstheten 
rundt den viktige rollen tannhelsetje-

nesten kan spille i avdekking av vold og 
overgrep mot barn, heter det videre på 
NTFs nettsted. De som jobber i den of-
fentlige tannhelsetjenesten er de helse-
arbeiderne som ser barn og unge aller 
mest regelmessig. Barn og unge som ut-
settes for vold og overgrep, har ofte tegn 
og skader på tenner og i munnhulen, og 
traumer mot hode-halsregionen fore-
kommer i mer enn halvparten av de til-
fellene hvor det er snakk om overgrep 
mot barn. I tillegg er dårlig tannhelse en 
sterk indikator på omsorgssvikt. Tann-
helsetjenesten har derfor en svært viktig 
rolle i å oppdage og melde fra ved be-
kymring for et barn, og en unik mulig-
het til å avdekke vold og overgrep.

NTF har satt temaet på dagsorden ved 
flere anledninger, og vil fortsette å fronte 
samhandling og kompetansehevning 
i tannhelsetjenesten på dette området.

Det er likevel mye arbeid som gjen-
står. Blant annet ønsker NTF at politiet 
i større grad begjærer rettsodontolo-

giske undersøkelser og at Statens bar-
nehus tilbyr odontologiske undersøkel-
ser av barn og unge når det er behov 
for det.

Det er også viktig at tannhelseperso-
nell til enhver tid har oppdatert kunn-
skap, og at de vet når de skal melde og 
hvordan. På landsbasis kommer det 
ifølge Helsedirektoratet ca. 600 bekym-
ringsmeldinger fra den offentlige tann-
helsetjenesten til barnevernet hvert år – 
et tall som er stadig stigende. Det arbei-
des med Nasjonal retningslinje for 
tannhelsetjenester til barn og unge som 
bl.a. inneholder anbefalinger om hvor-
dan avdekke og melde mistanke om 
vold eller overgrep. Alle tannleger som 
jobber med barn og unge bør også gjøre 
seg kjent med den nye fagprosedyren 
for tannundersøkelser av barn utsatt for 
vold og overgrep, avslutter NTFs nett-
sted.

1917
Dreper difteri- og
kolerabakterier

tomatol –belønnet med Guldmedaljer 
og Grand Prix på en rekke Utstillin-

ger. Dræber Difteri-og kolerabakterier 
inden 15 Sekunder

Annonse, mai 1917

1967
Upopulær beordringslov

ver gang beordringsloven er oppe 
til fornying, kommer Helsedirek-

toratet med de underligste forslag til løs-
ninger av personellsituasjonen i folke-
tannrøkta, men de forslag som kommer 
fra tannleger og tannlegestudenter hører 
vi ikke mer om. Dessuten reklamerer man 
med en lang rekke såkalte stimulerings-
tiltak, som de aller fleste vet er uten en-
hver praktisk betydning. Det er for øvrig 
en noe underlig tankegang dette å stimu-
lere tannleger inn i et upopulært sys-
tem.«

Fra spalten «Brev til redaktøren», mai, 
1967

2007
Første
tariffkonferanse

TFs aller første 
tariffkonferanse hadde stort opp-

møte, og mange nye koster. NTFs for-
handlingssjef, Karsten Langfeldt, er glad 
for at rekrutteringen av folk som interes-
serer seg for tillitsvalgtarbeid er god. Han 
lover en ny tariffkonferanse om et år, slik 
vedtaket også er.«

Fra artikkelen «Den første, men ikke 
den siste», Mai 2007
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