Underveisrapport «Prosjekt Borgen» ved Askerholmen tannklinikk
Prosjektet fikk startdato 20.08 2014. Prosjektet avsluttes 31.12.2015. Prosjektet har som mål at det
skal bli færre småbarn med karieserfaring. I forarbeidet til prosjektet ønsket tannpleierne ved
Askerholmen flere faser i løpet av prosjektperioden. Underveisrapporten oppsummerer fase 1 og
beskriver fase 2.
Resultat
Tannpleierne deltok på foreldremøter på kveldstid i 9 barnehager. Tannpleierne har også vært på
foreldremøte i velkomstklassen ved Hagaløkka skole, vært i åpen barnehage og vært til stede ved
arrangementet damedag ved Hasselbakken Frivillighetens hus. Deltakelsen på alle disse
møteplassene forløp uten avvik. Fase 1 av prosjektet er gjennomført og avsluttet.
Tannhelseresultater
Mål for prosjektet: 70 prosent kariesfrie 5-åringer i 2015 i Borgen krets.
Tannhelseresultater for 5-åringer i Asker kommune og for Borgen krets 2013 og 2014

dmft=0
dmft 1-4
dmft 5-9
dmft 10-14
dmft > 14
SiC-indeks

Asker kommune
2013
2014
502 pers/ 86,0 %
528 pers/ 83,3 %
48 pers/ 8,2 %
64 pers/ 10,1 %
24 pers/ 4,1 %
34 pers/ 5,4 %
9 pers/ 1,5 %
7 pers/ 1,1 %
1 pers/ 0,2 %
1 pers/ 0,2 %
1,92
2,03

Borgen krets
2013
40 pers/ 65,6 %
11 pers/ 18,0 %
5 pers/ 8,2 %
4 pers/ 6,6 %
1 pers/ 1,6 %
5,9

2014
43 pers/ 72,9 %
10 pers/ 16,9 %
5 pers/ 8,5 %
1 pers/ 1,7 %
0
3,25

Ut fra tallet som er satt som mål innen prosjektperiodens utløp, er målet nådd i 2014. Det er mer enn
70 prosent kariesfrie 5-åringer i Borgen krets i 2014.
Selv om tannhelseresultatene peker i riktig retning når det gjelder prosentvis antall kariesfrie 5åringer, er det fortsatt 6 småbarn i kretsen som hadde 5 hull eller flere i 2014.
Tannhelsestatistikken for de øvrige kretsene tilhørende Askerholmen tannklinikk, viser at det er
småbarn i disse kretsene med karieserfaring. Prosjektet retter seg mot flere barnehager i området
rundt tannklinikken. Flere barn er kun de som tilhører Borgen krets blir dermed omfattet av
prosjektet.
Tannhelseresultater for 5-åringer i de øvrige kretsene tilhørende Askerholmen tannklinikk:
Jansløkka
Drengsrud
Vardåsen
Solberg
Heggedal
dmft=0
42 pers/85,7% 37 pers/88,1% 34 pers/77,3% 13 pers/72,2% 39 pers/88,6%
dmft 1-4
4 pers/8,2%
2 pers/4,8%
9 pers/20,5%
2 pers/11,1%
2 pers/4,5%
dmft 5-9
2 pers/4,1%
2 pers/4,8%
1 pers/2,3%
2 pers/11,15% 3 pers/ 6,8%
dmft 10-14
0
1 pers/2,4%
0
1 pers/5,6%
0
dmft > 14
1 pers/2,0%
0
0
0
0
SiC-indeks
2,31
1,71
1,73
4,83
1,73
Det er variasjoner og svingninger i tannhelseresultatene fra år til år. I små kretser blir utslagene på
tannhelseresultatene større dersom en person har flere kariesangrep.

Det tar tid å endre vaner, slik at vi kan ikke forvente at dette prosjektet gir synlige resultater på
tannhelseresultatene umiddelbart. Vi har et langsiktig mål om bedre tannhelseresultater hos
småbarna tilhørende Askerholmen tannklinikk.
Konklusjon
Etter første år i prosjektet trekker vi ingen konklusjoner. Fase 1 ble gjennomført som planlagt og
avtalt uten avvik. I 2015 gjennomfører tannpleierne fase 2 av prosjektet. Tannpleierne skal ut i
barnehagene og møte barna. Barnehagene skal arrangere tannuke, der tannpleierne er med den
første dagen.

