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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.
Tannhelseutvalgethar ikke tatt negativehelsevirkningerfra brukenav tannfyllingsmaterialer
på alvor. De negativehelsevirkningeneskullevært et eget punkti innstillingen,siden
helseproblemerstadigoftere blir satt i sammenhengmed tannmaterialer- særligamalgam,
eller giftigebakterieri munnhulen.
Noe av årsaken til det manglende fokuset på tannfyllingers negative helsekonsekvenser, kan
være at denne problemstillingen
ikke var konkretnok i mandatetfra regjeringen. En annen

faktorkanværeutvalgetsensidigesammensetning
fra detodontologiske
miljøet.
Erfaringfra vårtarbeidmedhelseskader
fra tannfyllingsmaterialer
, er at det harværten
bevisstpolitikkfra denne faggruppenå unnlateog sette fokus på slike problemstillinger.
Utvalgetburdederfor ha hatt en bredere uhildetfagligsammensetning
. Folk fra det politiske
miljøet,samfunnsforskere
, leger og representanterfra pasientorganisasjoner
uten tilknytning
til det odontologiskemiljøet, burde ha deltatti utvalgetsarbeid. Dette kunne medførtat vi
haddefått en mer objektivutredningi tannhelseutvalget
, og et fokus på helseproblemerfra
tannfyllingsmaterialer.
Ellerser det positivtat utvalgetprøverå legge opp til en bedre sosialprofil,slik at de grupper
som har problemermed å finansieresin tannbehandlingblirtilrettelagtstøtteordninger.
Som følge av de senere års forskning mener Forbundet Tenner og Helse at
tannhelseutvalget burde anbefale forbud av amalgam på grunn av:
•
•

innrømmelsenav helseskadersom en ny svenskDentalmaterialutredning
fra 2003
har gjort (på vegne av Riksdagen)
samt at Kjemikalieinspeksjonens
utredningfra 2004 anbefalerforbudmot bruk av

amalgam
•

•

mange har blittsvært syke og skadd pga amalgam

Internasjonal
forskning
, samtvår egenerfaring
, viserat vedfjerningav amalgamblir
folk kvittforgiftningssymptomer
og at fjerningav amalgam kan ha positivvirkningpå

andresykdommer.
I tilleggharvi de helseskader
somtannpleierne
(kvikksølvjentene
) har blittutsattfor,visti
NRK-programmet
Brennpunkt
, den 10. mai2005. Der servi hvorhelseskadelig
virkning
kvikksølvet
har,bådeforde somer yrkeseksponerte
og barnaderes.
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Forbundet
Tennerog Helsemenerogsåat tidligereløfterfra offentlighold, omen tverrfaglig
utredning
- og behandlingsenhet
(Stortinget
beslutteti 1992å opprettedenne) forde somvar
muligforgiftetfra 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 helsevesenetfordi leger ikke har kunnskapom
diagnostiseringog vet hvilkenbehandlingsom kan være aktuell

•

en sværtvanskeligøkonomisk
situasjon
fordide får ingenriktigdiagnose
, og derfor

•
•
•

ikke trygdeytelser
mistetjobb, eller får ikke fullførtudannelseslik at de kommeri jobb
mistetkontaktmed familieeller vennerfordide ikke blirtroddeller forstått
måttet selge hus, bil osv før sosialkontoretgir 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 viktigstefunnene i undersøkelsener:
• 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

•

Andelav befolkningensomtrorat amalgamkangi sykdom
? 90 % svarteja

•

Andel av befolkningen som ønsker helt/delvisforbudmot amalgam?60 % ja

Med andre ord, det er et stortsprikmellomdet som blirsagt offisieltfra leger, tannlegerog
myndigheter
, og det som de samme tror er sannheten. Befolkningener imidlertidveldigklare
i sin oppfatningog i sine ønsker.

Forbundet Tenner og Helse
Postboks 4568, Torshov
0404 Oslo

Internett: www.tennero helse.no
E-post: ost tennero helse.no

r

ForbundetTennerog Helse

"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 generelleforgiftnings-symptomene.
I dag får man delvisdekket utskftingav 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.
Stortingetbeslutteti 1992 å oppretteen tverrfagligutredning
- og behandlingsenhetfor de
som var muligforgiftetfra amalgam, men istedenfikk vi Bivirkningsgruppen
som helt mangler
den nødvendigekompetansesom denne problemstillingen
krever.
Bivirkningsgruppen
består stortsett av personermed odontologiskbakgrunn. De er en
faggruppesom pleier sine egne interesser. De har ikke kompetansetil å stillediagnoser,og
hvisde gjør det, så er det kun "kontaktallergi".
Forbundet Tenner og Helse går inn for amalgamforbud - både av helsemessige
miljømessige grunnen
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