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Kap 5  
Smittevern

Helsepersonell er pålagt å utføre sitt arbeid i samsvar med krav til faglig forsvarlighet jf helsepersonello-
ven § 4. 

God hygiene er en viktig forutsetning for forsvarlig tannlegevirksomhet og i tillegg nødvendig for at en 
praksis skal virke innbydende og attraktiv. Svikt i hygienerutinene kan få svært uheldige konsekvenser 
både for pasientene, tannlegen og personalet. 

Kravet til forsvarlighet innebærer dessuten at man må holde seg selv så vel som eventuelle medhjelpere 
faglig à jour for å kunne utføre de oppgaver som forventes i kraft av funksjon eller stilling.

NTFs nettbaserte kurs (Tank) tilbyr kurs i Smittevern. Kurset er obligatorisk og gratis for NTFs medlemmer 
og kan med fordel tas i fellesskap på klinikken. Ved å gjennomføre kursprøven kan du dokumentere at du 
har holdt deg faglig oppdatert på dette området. Kurset bør gjennomføres minst én gang i løpet av en 
femårsperiode. 

I lov om statlig tilsyn med helsetjenester § 3 står det «Enhver som yter helse- og omsorgstjenester skal 
etablere et internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planleg-
ges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter.» 
Hensikten med et internkontrollsystem er å forebygge svikt i tjenesten. Internkontrollsystemet må be-
skrive hvilke rutiner man benytter for å ivareta hygienen og forebygge smitte i praksisen. Tannlegen må 
kunne dokumentere hvilke tiltak som er igangsatt og at disse virker. 

Det er nylig opprettet en arbeidsgruppe som vil utarbeide råd til vanlige tannlegepraksiser innen smit-
tevern og hygiene. Arbeidsgruppen består av representanter fra Helsedirektoratet, Tannlegeforeningen 
og samtlige tre odontologiske læresteder. Arbeidsgruppen koordineres av Folkehelseinstituttet. Målet er 
å etablere nasjonale faglige råd for smittevern i odontologisk praksis, og å sikre et kunnskapsbasert og 
effektivt infeksjonskontrollprogram. Utgangspunktet for rådene vil være ”Retningslinjer for smittevern 
ved de odontologiske læresteder i Norge”, se lenke på neste side.

Håndhygiene er sentralt i alt smittevernarbeid i helsetjenesten. Under finner du lenke til nasjonal veileder 
for håndhygiene utarbeidet av Folkehelseinstituttet. Anbefalingene i veilederen gjelder for alt klinisk hel-
sepersonell. Veilederens formål er å legge til rette for god praksis ved å gi oppdatert kunnskap og anbefa-
linger om håndhygiene i helsetjenesten. 

Smittevernloven har som formål blant annet å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å 
forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen.
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Eksempler på relevant regelverk: 

• Lov om helsepersonell (helsepersonelloven) 

• Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten (helsetilsynsloven) 

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten  

• Forskrift om smittefarlig helseavfall 

• Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)

Andre nyttige lenker 

• Nettbaserte kurs - Tank (NTFs nettsider) 

• MRSA-veilederen (pdf - Folkehelseinstituttet / Helsedirektoratet) 

• Tannbehandling og MRSA - informasjon til tannhelsepersonell (pdf - NTF) 

• Om MRSA og tannlegebesøk - informasjon til pasienter (pdf - NTF) 

• Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering (Oslo Universitetssykehus) 

• Retningslinjer for smittevern ved de odontologiske lærestedene i Norge 

• Håndhygiene - nasjonal veileder (pdf - Folkehelseinstituttet) 
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonell
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1984-03-30-15
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=internkontroll
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250?q=Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-11-1196?q=Forskrift+om+smittefarlig+avfall+fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55?q=smittevern
http://www.tannlegeforeningen.no/Kurs-og-utdanning/Nettbaserte-kurs/default.aspx
http://tannlegeforeningen.no/ViewFile.aspx?id=5273
https://www.tannlegeforeningen.no/ViewFile.aspx?id=6830
http://tannlegeforeningen.no/ViewFile.aspx?id=6831
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/nasjonal-kompetansetjeneste-for-dekontaminering
http://www.odont.uio.no/om/hms/dokumenter/retningslinjer-for-smittevern-ved-de-odontologiske-leresteder-i-norge.-januar-2015_trykk.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/veileder/handhygiene-2017_smittevern23-med-omslag-.pdf



