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Forord til nordisk temahefte 2015:

Hvordan stiller nordiske tannleger diagnoser og 
utfører behandlingsplanlegging?

nspirert av en undersøkelse blant tannleger i Oslo utført av TV2
i Norge, er det en stor glede å presentere årets nordiske felles-
prosjekt «Diagnostikk og behandlingsplanlegging». I dette tilfel-

let, rekrutterte TV2 «egne pasienter», som først ble undersøkt av
universitetsansatte, og deretter ble sendt ut til flere av byens tann-
klinikker. Pasientene bestilte undersøkelsestimer for å kartlegge et
eventuelt behandlingsbehov. TV2 fikk svarene de ønsket til et kri-
tisk dokumentarprogram med en stor variasjon av behandlingsfor-
slag for hver enkelt pasient fra de ulike tannlegene som ble invol-
vert. Det ble påpekt mangelfull journalføring av diagnostikk og
stor individuell variasjon i diagnoser blant tannlegene som ble en
del av denne blindtesten. Journalistene løftet variasjonen av be-
handlingsforslag opp i lyset og grunnlaget for behandlingsplane-
ne, diagnostikken, ble skyggelagt. Behandlingsplaner er ideelt ba-
sert på evidens, men den kliniske situasjonen er ofte sammensatt
og består ut over de biologiske forhold av tannlegens tolkning av
disse og patientens forventninger. Journalføring av diagnostikk vil
alltid være fundamentet i virket som behandler og grunnlaget for
alle former for behandling. I møte med pasienter vil det ofte oppstå
utfordringer når kommunikasjonen skal finne sted mellom for-
skjellige nivåer av faglig forståelse. I engelskspråklige land er fag-
uttrykk fra helsevesenet en naturlig del av språket som alle benyt-
ter. I de nordiske landene skiller man faguttrykk fra daglig tale, noe
som gir et ekstra perspektiv i utfordringene knyttet til kommunika-
sjon mellom behandler og pasient. Journalen og journalutskriften
vil danne plattformen for relasjonen mellom behandler og pasient,
på sammen måte som diagnostikken danner grunnlaget for
å kunne utføre behandling. Utarbeidelse av behandlingsplaner på
pasienter man kun har et meget begrenset kjennskap til er derfor
vanskelig og variasjon i diagnostikk og behanldingsplan kan lett
oppstå.

Det er publisert mye litteratur i form av artikler og det er skre-
vet mange lærebøker om emnet diagnostikk innen de ulike odon-

tologiske fagdisiplinene. Diagnosene karies og periodontitt tar
ofte stor plass i den odontologiske hverdagen, der andre emner og
aspekter ofte blir stående i skyggen. Årets redaksjonskomité har
tatt et bevisst valg ved å sette søkelyset på fagemner forskjellig
fra karies og periodontitt. Bestillingen til årets forfattere var ikke
ment som et kapittel forenlig med en lærebok, men ønsket om
å belyse ulike aspekter ved diagnostikk i odontologien med
eksempler og aktuelle temaer fra klinikken. I de nordiske landene
er vi opptatt av etterutdanning som en viktig del av yrkeslivet.
Lokale, nasjonale og internasjonale etterutdanningskurs og -
seminarer er viktige bidrag til å kalibrere utøvelsen av vårt yrke.
Årets temanumre håper vi kan være et bidrag i dette henseende,
slik at vi trygt kan bli delaktig i en blindtest eller på annen måte
gi innsyn i hvordan vårt yrke utøves. Dette vil opprettholde og
videreføre den store tilliten som befolkningen har til standen og
utøvelsen av tannhelsetjenester i Norden.

Planleggingen og utviklingen av årets temahefter har vært et
samarbeid mellom en særskilt utvalgt redaksjonskomite, nordiske
forfattere og de respektive nasjonale tidsskriftredaksjonene.
Redaksjonskomiteen har bestått av følgende gjesteredaktører:
Erik Dabelsteen (Danmark), Malin Ernberg (Sverige), Sisko Huu-
monen (Finland) og Tore A. Larheim (Norge). Redaksjonskomi-
teen har sammen med hovedansvarlig vitenskapelig redaktør Jørn
A. Aas, definert et forventet innhold og invitert de fremste klini-
kere, forskere og skribenter i Norden for å belyse temaet. Det må
rettes en betydelig takk for gode bidrag fra forfatterne, medlem-
mer av redaksjonskomiteen og all støtte fra de nasjonale tids-
skriftredaksjonene.

Kjære kolleger, vi ønsker dere god lesing.

Jørn A. Fridrich-Aas
på vegne av redaksjonskomiteen
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