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Forbundets  kommentar til tannhelseutvalgets innstilling

Vi bemerker  at tannhelseutvalget har forbigått  vår pasientgruppe i utredningen, både som
rettighetsgruppe og pasientgruppe som mangler et adekvat behandlingstilbud.

Tannhelseutvalget har ikke tatt negative helsevirkninger fra bruken av tannfyllingsmaterialer
på alvor.  De negative helsevirkningene skulle vært et eget punkt i innstillingen, siden
helseproblemer stadig oftere blir satt i sammenheng med tannmaterialer -  særlig amalgam,
eller giftige bakterier i munnhulen.

Noe av  årsaken til det manglende fokuset på tannfyllingers negative helsekonsekvenser, kan
være at denne problemstillingen ikke var konkret nok i mandatet fra regjeringen.  En annen
faktor kan være utvalgets ensidige sammensetning fra det odontologiske miljøet.

Erfaring fra vårt arbeid med helseskader fra tannfyllingsmaterialer,  er at det har vært en
bevisst politikk fra denne faggruppen å  unnlate og sette fokus på slike problemstillinger.

Utvalget burde derfor ha hatt en bredere uhildet faglig sammensetning.  Folk fra det politiske
miljøet, samfunnsforskere,  leger og representanter fra pasientorganisasjoner uten tilknytning
til det odontologiske miljøet,  burde ha deltatt i utvalgets arbeid.  Dette kunne medført at vi
hadde fått en mer objektiv utredning i tannhelseutvalget,  og et fokus på helseproblemer fra
tannfyllingsmaterialer.

Ellers er det positivt at utvalget prøver å  legge opp til en bedre sosial profil, slik at de grupper
som har problemer med å finansiere sin tannbehandling blir tilrettelagt støtteordninger.

Som følge av de senere års forskning mener Forbundet Tenner og Helse at
tannhelseutvalget burde anbefale forbud av amalgam på grunn av:

• innrømmelsen av helseskader som en ny svensk Dentalmaterialutredning fra 2003
har gjort (på vegne av Riksdagen)

• samt at Kjemikalieinspeksjonens utredning fra 2004 anbefaler forbud mot bruk av
amalgam

• mange har blitt svært syke og skadd pga amalgam
• Internasjonal forskning,  samt vår egen erfaring,  viser at ved fjerning av amalgam blir

folk kvitt forgiftningssymptomer og at fjerning av amalgam kan ha positiv virkning på
andre sykdommer.

I tillegg har vi de helseskader som tannpleierne (kvikksølvjentene)  har blitt utsatt for, vist i
NRK-programmet Brennpunkt,  den 10.  mai 2005.  Der ser vi hvor helseskadelig virkning
kvikksølvet har, både for de som er yrkeseksponerte og barna deres.
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Forbundet Tenner og Helse mener også at tidligere løfter fra offentlig hold,  om en tverrfaglig
utredning-  og behandlingsenhet (Stortinget besluttet i 1992 å opprette denne)  for de som var
mulig forgiftet fra amalgam,  burde vært tatt med i utredningen.

FTH mener  at disse punktene burde blitt behandlet i Tannhelseutvalget,  og tatt med i
innstillingen:

1. Forbud mot bruk av amalgam i all tannbehandling

2. Opprette regionale tverrfaglige behandlingsenheter for amalgamskadde

3. Godkjenne forgiftning fra amalgam (sykdom som følge av tungmetaller/kvikksølv fra
amalgam) som egen diagnose

4. Samme trygderettigheter for amalgamskadde som for andre sykdomstilfeller

5. Refusjon på tannbehandling ved mistanke om helseskade som følge av forgiftning fra
amalgamfyllinger

6. Universitetene må oppdatere utdanningen av leger og helsepersonell for adekvat
diagnostisering og behandling av amalgamskadde

1 % av befolkningen  -  tilsvarer 50.000 personer
Den svenske Dentalmaterialutredningen mistenker at 1 % av befolkningen er forgiftet av
kvikksølv som stammer fra amalgam - i Norge blir det 50.000 personer, men dette tallet kan
også være betydelig høyere. Fordi punktene over  (1-6) ikke er oppfylt ,  så har våre
medlemmer det svært vanskelig på grunn av denne forgiftningen, og det har ført til at de har:

• hatt en lang kamp med helsevesenet fordi leger ikke har kunnskap om
diagnostisering og vet hvilken behandling som kan være aktuell

• en svært vanskelig økonomisk situasjon fordi de får ingen riktig diagnose,  og derfor
ikke trygdeytelser

• mistet jobb,  eller får ikke fullført udannelse slik at de kommer i jobb
• mistet kontakt med familie eller venner fordi de ikke blir trodd eller forstått
• måttet selge hus,  bil osv før sosialkontoret gir dem noen hjelp

Hva viste Scanfact-undersøkelsen i 1998?
En undersøkelse utført av Scanfact på oppdrag fra Statens Helsetilsyn, viste noen veldig
klare resultater. Og disse tallene er helt sikkert ikke blitt lavere etter de siste års forskning og
Brennpunkt-programmet om "Kvikksølvjentene°, den 10. mai 05.

De viktigste funnene i undersøkelsen er:
• Tror  du som lege at amalgam i tennene kan gi sykdom?  70 % svarte ja
• Tror  du som tannlege at amalgam i tennene kan gi sykdom? 80 % svarte ja
• Andel av befolkningen som tror at amalgam kan gi sykdom?  90 % svarte ja
• Andel av befolkningen som ønsker helt/delvis forbud mot amalgam? 60 % ja

Med andre ord, det er et stort sprik mellom det som blir sagt offisielt fra leger,  tannleger og
myndigheter,  og det som de samme tror er sannheten.  Befolkningen er imidlertid veldig klare
i sin oppfatning og i sine ønsker.
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"Kontaktallergi "  versus generell forgiftning
Det har i flere år pågått en kamp for å belyse de mer generelle forgiftnings-symptomer som
kvikksølvfrigivelsen fra amalgam gir. Myndighetene og Bivirkningsgruppen i Bergen har hele
tiden hatt fokuset på "kontaktallergi" mellom plomber og hud i munnhulen, og har ikke villet ta
tak i de generelle forgiftnings-symptomene. I dag får man delvis dekket utskfting av plomber
som gir en "kontaktallergi" i munnhulen, etter en påvisning av en slik "kontaktallergi" hos
hudlege.

Amalgam er et forgiftningsproblem
Den svenske Dentalmaterialutredningen fokuserer på at amalgam er et forgiftningsproblem
(autoimmune reaksjoner, nevrologiske reaksjoner) og ikke et allergiproblem.

Stortinget besluttet i 1992 å opprette en tverrfaglig utredning-  og behandlingsenhet for de
som var mulig forgiftet fra amalgam,  men isteden fikk vi Bivirkningsgruppen som helt mangler
den nødvendige kompetanse som denne problemstillingen krever.

Bivirkningsgruppen består stort sett av personer med odontologisk bakgrunn.  De er en
faggruppe som pleier sine egne interesser.  De har ikke kompetanse til å stille diagnoser, og
hvis de gjør det, så er det kun  "kontaktallergi".

Forbundet Tenner og Helse går inn for amalgamforbud - både av helsemessige og
miljømessige grunnen

For styfet, leder Bjørnar Bendiksen

Tlf: 77658418
Mob:93425658
bbendiksen helsen heter.no
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