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Høringsinnspill til representantforslag om en styrket nasjonal og internasjonal 
satsing på arbeidet mot spredning av antibiotikaresistente bakterier, 
dokument 8:258 S (2020-2021) 

Den norske tannlegeforening (NTF) viser til Dokument 8-forslag 258 S (2020-2021) fra 
stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Ole 
Andre Myhrvold og takker for muligheten til å fremme våre innspill. 

NTF kommenterer spesifikt de deler av forslaget som er mest relevante for tannhelsetjenesten, men 
vi slutter oss til de utfordringene som beskrives og de tiltakene som foreslås i representantforslaget.   
 
Bakgrunnen for forslaget 
Bakgrunnen for forslaget er at antimikrobiell resistens er en global trussel mot helse og velferd hos 
dyr og mennesker. Antibiotikaresistens vil kunne føre til en situasjon der enkle infeksjoner kan bli 
livstruende. En analyse av krisescenarioer 2019 fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
viser at ved siden av pandemi og legemiddelmangel, er sykdomsutbrudd med antibiotikaresistente 
bakterier blant de mest sannsynlige scenarier som kan ramme Norge. 
Forslagsstiller mener det er viktig å begrense utvikling og spredning av antibiotikaresistente bakterier 
gjennom målrettede tiltak og dette slutter NTF seg til. 

Aktuelt fra tannhelsetjenesten 

NTF ser positivt på forslaget om et internasjonalt samarbeid der en tenker globalt, men handler 
lokalt, og NTF støtter at Norge bør ta en lederrolle og være en pådriver for at det inngås 
internasjonale forpliktelser på dette området. 

Tannhelsetjenesten er inkludert i Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020 og i Nasjonal 
handlingsplan for et bedre smittevern innenfor helsetjenesten. Det er viktig at tannhelsetjenesten 
også inkluderes i de fremtidige strategiene og handlingsplanene. Smittevern og antibiotikabruk må 
ses i sammenheng.  

Om lag 5 % av all forskrivning av antibiotika skjer hos tannleger og det utgjør en liten del av den 
totale forskrivningen av antibiotika. Norske tannleger følger den nasjonale strategien mot 
antibiotikaresistens og tannlegenes forskrivning av antibiotika er stabil.  

En hovedmålsetting i gjeldende antibiotikastrategi i Norge har vært å redusere totalforbruket av 
antibiotika med 30 % i perioden 2012 -2021. Foreløpige tall viser en nedgang på 22 % sammenlignet 
med 2012 og unødvendig bruk av antibiotika representerer den klart største utfordringen. NTF 
støtter ekspertgruppens anbefalinger om at neste nasjonale strategi bør konsentrere seg om 
innsatsen mot riktigere antibiotikabruk fremfor generelle mål for redusert antibiotikaforskrivning. 
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Det er dessuten viktig med løpende revisjon og oppdatering av nasjonale retningslinjer for 
antibiotikabruk i helsetjenesten.  

NTF støtter at det utredes en egen legemiddelklasse for antibiotika, som må ha krav til særlige 
bruksrestriksjoner og oppfølging og også at det innføre diagnosekoder for antibiotikaresepter for 
bedre overvåking av antibiotikaforskrivning.  

NTF støtter at det er viktig å avgrense retten til reseptforskrivning av antibiotika etter kontakt per 
telefon/video, til pasientens fastlege og kommunallegevakt, men mener at pasientens faste tannlege 
også må ha denne muligheten. Svært mange har en fast tannlege, på lik linje med fastlege, som 
kjenner pasienten godt og som burde ha denne muligheten.  

Svært mange norske studenter studerer odontologi i utlandet, og de har det samme behovet som 
medisinstudentene når det gjelder sikring av undervisning om faglig forsvarlig antibiotikabruk. NTF 
støtter at man sikrer undervisning om faglig, forsvarlig antibiotikabruk for norske studenter som 
studerer medisin i utlandet og mener at det også må gjelde for odontologistudentene. 

Et redusert totalforbruk av antibiotika i Norge er alene ikke tilstrekkelig for å hindre videre 
utbredelse av antibiotikaresistens. NTF er bekymret for at de som reiser til utlandet for å motta 
tannbehandling kan ta med seg sykdomsfremkallende antibiotikaresistente bakterier hjem. En stor 
del av tannturismen skjer i Ungarn og Polen, og disse landene er høyt på listen over land i Europa 
med høy grad av sykdomsfremkallende antibiotikaresistente bakterier. NTF støtter at HELFO bør 
innføre et system der pasienter som vurderer å benytte seg at utenlandske helsetjenestetilbydere, 
inkludert tannhelsetjenestetilbydere, utenom Norden, klart advares om risikoen for smitte med 
antibiotikaresistente bakterier. 

 

 

For ytterligere informasjon ta kontakt med: 

President Camilla Hansen Steinum, 99 69 71 20 / chs@tannlegeforeningen.no 

Fagsjef Kirsten Ahlsen, 99 44 16 62 / ka@tannlegeforeningen.no 
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