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Bekymringsmelding angående vaksinering av tannleger og annet tannhelsepersonell 

 

 

Influensavaksine 

 
Den norske tannlegeforening (NTF) har den siste tiden mottatt svært mange henvendelser fra 
tannleger over hele landet som melder om at de ikke får vaksinert seg mot influensa. Felles for dem 
er at de har fått beskjed om at tannleger ikke regnes som helsepersonell og derfor ikke skal prioriteres 
i vaksineringen. NTF er svært bekymret for dette.  
 
Tannleger og annet tannhelsepersonell er helsepersonell og en viktig del av helsetjenesten. De aller 
fleste tannleger jobber hver dag i nær kontakt med pasienter, og svært mange behandler også 
pasienter med ulike medisinske diagnoser på daglig basis. Tannleger i den offentlige 
tannhelsetjenesten (DOT) har i tillegg ansvar for behandling av prioriterte pasientgrupper som har 
vedtak om hjemmesykepleie eller som er på sykehjem.  
 
 
Hvert år oppfordrer Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet helsepersonell til å vaksinere seg 
mot influensa.  NTF videreformidler denne informasjonen til våre medlemmer.  
 
I informasjonen som gikk ut 23. september i år fremgår det blant annet at helsepersonell har klart 
høyere risiko for å bli smittet av influensa sammenlignet med voksne som ikke arbeider i 
helsesektoren. Høy vaksinasjonsdekning blant helsepersonell kan redusere influensarelaterte 
komplikasjoner og i noen tilfeller dødsfall blant pasientene. Helsepersonell med pasientkontakt 
anbefales derfor å vaksinere seg.  

 
Se hele saken på vårt nettsted:  
 
https://www.tannlegeforeningen.no/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2020-09-23-influensavaksine-til-
helsepersonell.html 
 
 
 

https://www.tannlegeforeningen.no/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2020-09-23-influensavaksine-til-helsepersonell.html
https://www.tannlegeforeningen.no/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2020-09-23-influensavaksine-til-helsepersonell.html
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I veilederen på Helsedirektoratets sider om vaksinasjon av helsepersonell står det blant annet:  
 
 
Formålet med veiledningen er å øke vaksinasjonsdekningen hos helsepersonell og andre ansatte med 
pasientkontakt for å: 

• hindre at de sprer smitte til pasienter og kolleger 
• beskytte den ansatte mot sykdom forårsaket av smittestoffer de blir eksponert for i sitt 

arbeid   
• redusere sykefravær, opprettholde beredskap og kapasitet i helse- og omsorgstjenesten 

Helsepersonell er mer utsatt for smittsomme sykdommer enn befolkningen generelt fordi de arbeider 
med mange pasienter med ulike infeksjoner. Mange pasienter er alvorlig syke og har et svekket 
immunforsvar. Disse vil være svært sårbare for infeksjoner. 

Med helse- og omsorgstjenesten menes i denne veilederen den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten og private tilbydere av helse og 

omsorgstjenester, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 d. 

 
 
Det står også spesielt om influensavaksine på FHIs nettsted:  
 
 
Andre målgrupper 
I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte 
beskyttelse): 
 
• Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter 

ved behandling eller pleie 

• Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter 

• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser 

 

NTF mener at det er svært beklagelig at tannleger og annet tannhelsepersonell ikke får anledning til å 

vaksinere seg mot influensa, og vi kan ikke se at dette er i tråd med anbefalingene fra verken FHI eller 

Helsedirektoratet.  

Vi ber om bistand til å få bedre informasjon ut til de som er ansvarlige for vaksinering slik at vi sikrer at 

tannleger og tannhelsepersonell i fortsettelsen kan få vaksinert seg som anbefalt.  

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/lov/1999-07-02-63/%C2%A71-3
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Vaksine mot covid-19 

Gitt våre erfaringer med manglende tilgang til influensavaksine vil vi også på det sterkeste oppfordre 

til at det settes i gang tiltak for å sikre at tannleger og annet tannhelsepersonell også får tilgang til 

vaksine mot covid-19 på linje med annet helsepersonell, når denne vaksinen kommer.  

Tannhelsetjenesten har under hele pandemien stått i førstelinje ut mot befolkningen og sikret dem et 

adekvat tannhelsetilbud. Det er avgjørende at denne yrkesgruppen ses på som en del av 

helsetjenesten og sikres det samme tilbudet om vaksinering i fremtiden.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Den norske tannlegeforening 

 

Camilla Hansen Steinum 

President 

         

Kopi:  

HOD v/ Øystein Gjeset Ellingsen og Cecilie Mo Batalden 

Helsedirektoratet v/ Helga Katharina Haug og Helene Haver 

 

         

 


