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Du ser det ikke før du tror det

Rapporten fra nasjonal konferanse om 
tidlig innsats rettet mot barn i alderen 
0 – 6 år som ble arrangert 21. august er 
nå offentliggjort på regjeringens nett-
sted.

Det er viktig at utsatte barn får tidlig 
hjelp. De trenger voksne som bryr seg 
og som forstår. Voksne som arbeider 
med barn og familier må vite når og 
hvordan de skal gripe inn, og de må ha 
mot til å gjøre det.

Anne Rønneberg var en av seminar-
lederne ved konferansen, med temaet: 
Barns tannhelse – hva skal vi se etter 
for å oppdage omsorgssvikt?

Konferansen hadde deltakere fra bar-
nehager, barnevern, helsestasjoner, 
tannhelsetjenesten, PP-tjenesten, syke-
hus, politi, krisentre og familievern-
kontor.

Målet var å gi felles kunnskap om 
hvordan vi kan oppdage og hjelpe barn 
som opplever omsorgssvikt, vold og 
seksuelle overgrep.

Rapporten som inneholder en faglig 
refleksjon over hvordan veien videre 
kan stakes ut i tillegg til sammendrag 
av alle foredragene og presentasjon av 
utstillerne, finnes på: http: //
www.regjeringen.no/nb/dokumentar-
kiv/stoltenberg-ii/bld/Nyheter-og-
pressemeldinger/Nyheter/2013/rap-
port-fra-konferansen-du-ser-det-ikke-
.html?id=738354

Zink og kobber påvirker
Emaljens mineralinnhold kan ha betyd-
ning for hvor godt den motstår diverse 
former for slitasje, skriver det danske 
Tandlægebladet. Dette er utgangspunk-
tet for en studie som nylig er publisert 
i International Journal of Prosthodon-
tics.

I studien har man sammenlignet 50 
pasienter med uttalt tannslitasje med 
20 friske kontrollpersoner. Alle fikk 
bedømt graden av slitasje og det ble 
foretatt syre-biopsier for å fastslå 
emaljens mineralinnhold.

Konsentrasjonene av kalsium og 
magnesium i tannemaljen var sam-
menlignbare i pasient- og kontroll-
gruppen, mens zinkinnholdet var høy-
ere og kobberinnholdet lavere i pasi-
entgruppen enn i kontrollgruppen.

Forskerne konkluderte derfor at for-
skjeller i emaljens zink- og kobberinn-

hold tilsynelatende kan være medvir-
kende til voldsom tannslitasje.

Sierpinska T, Orywal K, Kuc J et al. 
Enamel mineral content in patients 
with severe tooth wear. Int J Prostho-
dont 2013; 26: 423 – 8.
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Slutta.no

Appen og nettsiden slutta.no er et til-
bud til dem som vil slutte å røyke og 
snuse. Tilbudet er gratis, nettbasert og 
interaktivt. Det er skreddersydd for den 
enkelte på bakgrunn av opplysninger 
de selv legger inn, og en får oppfølging 
gjennom hele prosessen med å slutte. 
I tillegg til informasjon om røykeslutt 
og flere tester, har slutta.no funksjone-
ne dagbok (Blogg), gjestebok (Vegg) og 
diskusjonsforum der man kan dele er-
faringer og få støtte hos andre i samme 
situasjon.

På slutta.no får du også push-varsler 
med oppmuntringer og gode råd på 
veien, slik at du slipper å oppsøke all 
informasjonen selv.

Jo mer aktiv en er, jo lettere blir kan-
skje veien til et røykfritt liv. En kan dis-
kutere røyksug, frustrasjoner og opptu-
rer med andre røykesluttere i disku-
sjonsforum, og bruke Røyketelefonen 
800 400 85 når en har behov for 
å snakke med noen.

Programmet er utviklet av Kreftfore-
ningen i samarbeid med Nasjonalt sen-
ter for Samhandling og Telemedisin 
(NST). Helsedirektoratet drifter siden 
i samarbeid med NST.

Anbefales som et godt tips til dine 
pasienter og alle andre som ennå ikke 
har klart å stumpe røyken eller kvitte 
seg med snusen.

Kilde: Helsedirektoratet.
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Du kan også følge oss på
Facebook og Twitter.

Navnet er Tannlegetidende
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