Notat til høring om Representantforslag om styrking av det
internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens
(Dokument 8:2 S (2016–2017))

Den norske tannlegeforening (NTF) vil berømme representantene for å løfte frem den alvorlige
situasjonen rundt antibiotikaresistens både nasjonalt og ikke minst internasjonalt, samt for å
fremme mange konkrete tiltak for ytterligere å effektivisere Handlingsplanen mot
antibiotikaresistens i helsetjenesten. NTF deler representantenes syn om at Norge skal være en
pådriver i det internasjonale arbeidet mot utvikling av antibiotikaresistens, og at det er behov for
nye, nasjonale tiltak for å nå målet om 30 prosent reduksjon i antibiotikabruk i helsevesenet innen
utløpet av 2020.

NTF støtter Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, og bidrar aktivt for å nå
målene i denne planen. Vi har på eget initiativ opprettet en fagkomite som skal bidra til at faglige
retningslinjer for antibiotikabruk blir bedre kjent og implementert i tannhelsetjenesten, med
representanter fra de odontologiske lærestedene, Helsedirektoratet, Den offentlige
tannhelsetjenesten, ASP og NTF. Mandatet er å arbeide for bekjentgjøring av eksisterende nasjonale
retningslinjer for bruk av antibiotika i odontologisk praksis, for på den måten å bidra til mindre bruk
av bredspektret antibiotika og reduksjon i volumet av generell antibiotikabruk. I tillegg skal
fagkomiteen løpende vurdere om de nasjonale retningslinjene er i tråd med nordiske og
internasjonale retningslinjer. Antibiotikaresistens og/eller smittevern er tema på alle våre større
møter.
NTF deltar dessuten i Helsedirektoratets nasjonale styringsgruppe og referansegruppe.
I samarbeid med Den norske legeforening og Den norske veterinærforening har NTF tatt opp temaet
antibiotikaresistens gjennom flere kronikker samt i debatt og kurs under Arendalsuka. Sammen med
Norges Farmaceutiske Forening møtes disse foreningene dessuten jevnlig for å fremme tiltak som gir
økt kunnskap hos befolkningen. Målet er at man skal få det samme svaret uansett om man spør lege,
farmasøyt, tannlege eller veterinær, nemlig at man skal bruke antibiotika kun når det er nødvendig.
Andre mål er økt vaksinasjonsgrad, fokus på bedre håndhygiene, «vent- og se»-resepter og tettere
oppfølging av pasienter som alternativ til antibiotika. Videre mener NTF at det bør vurderes endrede
pakningsstørrelser, en egen legemiddelklasse for antibiotika og mulighet for endring av
resistensdrivende behandlingsretningslinjer der annen behandling er dokumentert mer effektivt.
Vi støtter representantene på at det er en stor utfordring at det ikke utvikles nye antibiotika, og at en
internasjonal/nordisk strategi for utvikling av nye antibiotika er viktig. Videre at det er helt nødvendig
at det settes internasjonale krav til at produksjon av antibiotika må skje på en måte som ikke belaster
miljøet eller bidrar til resistensutvikling.
NTF hilser velkommen alle tiltak som kan sikre rask utvikling av hurtigtester og diagnostiske metoder,
slik at forskrivning av spesifikt, smalspektret antibiotikum er mulig fra første behandlingsdag.
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Vi samarbeider med Folkehelseinstituttet, de odontologiske lærestedene og Helsedirektoratet om å
få på plass nye smittevernråd for odontologisk praksis for ytterligere å styrke det smitteforebyggende
arbeidet. Smittevernrådene vil bli utgitt og distribuert av NTF til alle våre medlemmer. Kampen mot
antibiotikaresistens kan ikke vinnes uten et så effektivt basalt smittevern som mulig.
Det er helt nødvendig at kunnskap om både smittevern, antibiotika og resistensutvikling vektlegges i
grunnutdanningen av tannleger ved norske universiteter. NTF har på sin side innført obligatorisk
etterutdanning for våre medlemmer. Et av de obligatoriske kursene er nettopp smittevern.
Det siste tiåret har NTF notert en betydelig økning i antall norske studenter som velger å ta sin
tannlegeutdanning i utlandet, og til dels i land som har en helt annen tradisjon for antibiotikabruk
enn Norge. Det er dessuten mange tannleger fra andre land som kommer til Norge for å arbeide.
Systematisk opplæring i norsk antibiotikapraksis bør være obligatorisk for norske tannlegestudenter
fra utlandet, på linje med det som foreslås for medisinerstudenter i forslag 12. En slik opplæring bør
også være obligatorisk for utenlandske tannleger som får autorisasjon og dermed kan arbeide som
tannleger i Norge.
NTF registrerer at mange norske pasienter velger å benytte seg av utenlandske tilbydere av
tannhelsetjenester, også i land der vi vet at antibiotikaresistens er meget utbredt. Det er en stor
utfordring at pasienter etter tannbehandling returnerer med antibiotikaresistente bakterier som for
eksempel MRSA eller ESBL-produserende bakterier, ikke minst når disse pasientene senere skal
motta behandling ved helseinstitusjon. Vi er glad for at representantene også tar opp denne konkrete
problemstillingen i sitt forslag 17.
Den tannbehandling som i dag blir utført i utlandet med stønad fra folketrygden, kunne pasientene
ha fått utført i Norge uten ventetid. NTF mener denne ordningen er betenkelig. Hvis slik behandling
fortsatt skal støttes økonomisk, mener NTF det er svært viktig at HELFO snarest innfører et system for
å informere pasientene om den risikoen de utsetter seg for, også ved refusjonsberettiget
tannbehandling i utlandet, jmf. forslag 14. Der slik refusjon ikke utløses, mener også NTF at ansvaret
for å informere om smitterisikoen bør ligge hos tjenestetilbyderne.

Ved eventuelle spørsmål kan følgende kontaktes:
President Camilla Hansen Steinum
996 97 120
Generalsekretær Morten Harry Rolstad
957 77 549
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chs@tannlegeforeningen.no
mhr@tannlegeforeningen.no

