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Asker, 18. januar 2011 
 
Norsk Dentalbransjeforening kommenterer forslaget til ny folkehelselov 
 
Norsk Dentalbransjeforening viser til høringsnotat med forslag til ny folkehelselov. 
 
Da Stortingets helse og omsorgskomité behandlet stortingsmelding 47 / samhandlingsreformen - sluttet en 
samlet komité seg til følgende tekst vedr tannhelse: 
 

Komiteen registrerer at tannhelse er lite nevnt i meldingen. En god tannhelse er, slik komiteen ser det, 
et viktig forebyggende tiltak som kan hindre innleggelser og plager for den enkelte. Sykdommer i 
munnhulen påvirker den allmenne helsetilstanden på samme måte som annen sykdom, og dårlig 
tannhelse er en risiko for utvikling av andre sykdommer ved at bakterier spres gjennom blodomløpet. 
Ved kroniske somatiske sykdommer kan grunnlidelsen eller medisinbruk på grunn av sykdommen føre 
til økt risiko for tannskader og sykdom i munnhulen. Både når det gjelder ernæring, velvære og 
psykisk helse, er en god tannhelse viktig. 

 
Vi slutter oss til denne presiseringen av tannhelsens betydning for den videre reformprosessen. 
 
Hygieneretningslinjer 
 
Norsk Dentalbransjeforening har lenge vært opptatt av behovet for nasjonale retningslinjer for hygiene ved 
norske tannklinikker. Vi har tatt dette temaet opp både med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 
 
I forbindelse med publikasjonen IK-2652 "Bruk av tannrestaureringsmaterialer i Norge" anbefalte Statens 
Helsetilsyn for en del år siden utarbeidelse av tre retningslinjer/veiledere: 
 

1. En for bruk av tannrestaureringsmaterialer 
2. En for utredning av pasienter som antar at deres helseplager skyldes tannfyllingsmaterialer 
3. En for HMS i tannhelsetjenesten 

 
Forslagene 1 og 2 er fulgt opp. Retningslinjer foreligger. Forslaget om HMS-veileder for tannhelsetjenesten 
ble oversendt til andre forvaltningsorganer med ansvar for arbeidsmiljø, og er fortsatt ikke gjennomført. 
 
Hygiene ved norske tannklinikker reguleres av smittevernloven med forskrift. Dette er funksjonskrav på et 
overordnet nivå. Nasjonale retningslinjer for hygiene til norske tannleger foreligger ikke. Kap. 7 om 
smittevern i Den Norske Tannlegeforenings "Kvalitetshåndboken for tannleger" inneholder følgende: 
 

• Instrumenter og utstyr som skal benyttes ved kirurgiske inngrep eller som kommer i kontakt med 
slimhinne, skal være sterilt. 

 
• Det kan være praktisk rutinemessig å sterilisere instrumenter og utstyr som tåler sterilisering selv 

om de skal benyttes til prosedyrer som ikke krever sterilitet. 
 
Det finnes også en veileder " IK 2552 - Forebygging av blodsmitte i helsevesenet" utgitt av Statens 
Helsetilsyn i oktober 1997. 
 
Ingar Olsen skriver i sin bok "Hygiene i odontologisk klinikk" fra 1997: "Alle instrumenter og alt utstyr som 
tåler sterilisering, skal steriliseres. Desinfeksjon er bare en nødløsning". 



 
Docent og tannlege Mikael Zimmermann har ved sin kursvirksomhet vært en sentral formidler av 
synspunkter på hvordan den konkrete og praktiske hygieneadministrasjonen bør gjennomføres. 
 
Pr. januar 2011 er det under utvikling et hygienenett i regi av odontologisk kompetansesenter Øst (TKØ), 
som skal utprøves våren 2011 ved utvalgte tannklinikker. Dette er E-læringskurset "smittefritt på 
tannklinikk" kom i stand som et delprosjekt under ELIN-T prosjektet (Elektronisk informasjonsutveksling i 
tannhelsetjenesten). TKØ eier programmet, som er utviklet med støtte fra Helsedirektoratet. Mye er gjort i 
programmet, men det gjenstår kvalitetskontroll, presentasjon for referansegruppe og pilotering. Dette skal 
være ferdig innen utgang av 2011. Prosjektet bygger på en rekke relevante lover og forskrifter: 
 

• Helsepersonelloven 
• Smittevernloven 
• Forskrift om smittevern i helsetjenesten 
• Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 
• SFI (Folkehelseinstituttet): Smittevernboka, basale smittevernrutiner i helsetjenesten 
• Veileder om håndhygiene i helsetjenesten 
• Etc... 

 
Hygiene ved tannklinikker har stor betydning i det forebyggende smittevernet. Vi fremmer derfor dette i 
forbindelse med høringen til ny folkehelselov. Det vi har mottatt fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet 
og TKØ er positive signaler, men behovet for tydelige og praktisk anvendelige retningslinjer for hygiene ved 
alle norske tannklinikker er ikke tilfredsstillende besvart. Det videre arbeidet med ny folkehelselov kan 
derfor være en anledning til å erkjenne det behovet som vi har påpekt. 
 
Vi viser forøvrig til våre kommentarer til forslaget til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 
 
Med vennlig hilsen 
NORSK DENTALBRANSJEFORENING 
 
 
 
Ragnar Pettersson, styreleder (sign)   Jan Harsem, informasjonsansvarlig 
 
Vedlegg: 
 

• Brev datert 5. mai 2009 fra Norsk Dentalbransjeforening til Helsedirektoratet 
• Svar datert 9. april 2009 fra Helsedirektoratet 
• Brev datert 27. mars 2010 fra Norsk Dentalbransjeforening til Nasjonalt folkehelseinstitutt 
• Svar datert 1. juli 2010 fra Nasjonalt folkehelseinstitutt 

 
 
 
 
 
 
 
Norsk Dentalbransjeforening er bransjeforening for leverandører til den norske tannhelsesektoren. Foreningen 
fremmer kompetanse, kvalitet og etisk bevissthet hos sine medlemsbedrifter ved deres eiere og ansatte, og bred 
samfunnsmessig aksept for dentalbransjen. Norsk Dentalbransjeforening har for tiden 29 medlemsbedrifter. 
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