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Til  

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Robert Steen  

 

         15. juni 2021 

          

          

Vedrørende vaksinering av tannhelsepersonell. 

Den norske tannlegeforening (NTF) og Oslo Tannlegeforening (OTF) har de siste dagene blitt 

kontaktet av medlemmer som har fått informasjon fra Oslo kommune om at de ikke prioriteres for 

vaksinering, men vil få vaksine som en del av befolkningen.  

Følgende tekst er sendt ut:  

Ny veileder for helsepersonellvaksinering ble nylig publisert fra FHI. De beskriver at det er opp til 

kommunen å avgjøre videre helsepersonellvaksinering og prioriteringer. Byrådsavdelingen for helse, 

eldre og innbyggere i Oslo kommune har besluttet å prioritere vaksinering til alt helsepersonell innen 

tjenester for særlig sårbare grupper. Målgruppe: Alt helsepersonell innen langtidshjem, helsehus, 

hjemmetjenestene, boliger og BPA. Eventuelt grupper som prioriteringsgruppen i tillegg peker på. 

Etter beslutning fra byrådsavdelingen vil du derfor bli vaksinert som del av befolkning. Vi henviser til 

Oslo kommunes nettsider for vaksinasjon for informasjon om vaksinasjon i din bydel.  

Med vennlig hilsen Ingrid Meaas  

På vegne av, Frode Hagen 

 

NTF og OTF reagerer sterkt på informasjonen som er sendt ut og syns det er svært beklagelig at Oslo 

kommune ikke anerkjenner tannhelsepersonell som en viktig del av helsepersonellet i Oslo 

kommune. Vi mener dessuten at avgjørelsen heller ikke er i tråd med FHIs anbefalinger om 

vaksinering av helsepersonell.  
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I FHIs skriv av 24. mai om videre vaksinering av helsepersonell, skriver de at det nå åpnes for at 

kommunene nå kan vaksinere helsepersonell som ikke defineres som essensielt og kapasitetskritisk 

som har vært prioritert for vaksinering. 

Formålet med vaksineringen av helsepersonell med pasientkontakt er:  

• Å redusere yrkesrelatert risiko for covid-19-sykdom hos arbeidstakeren selv (direkte 

beskyttelse) 

• Å hindre at arbeidstakere sprer smitte videre til sårbare pasienter (indirekte beskyttelse) 

• Å redusere sykefravær, opprettholde beredskap og kapasitet 

 

Tannhelsetjenesten er en viktig del av helsetjenesten. For å opprettholde et nødvendig 

tannhelsetilbud til Oslos befolkning er det avgjørende at både den offentlige tannhelsetjenesten og 

den private tannhelsetjenesten fungerer. Den private tannhelsetjenesten har ansvaret for 

tannhelsetilbudet til hele den voksne befolkningen, også personer i risikogruppen. Det gjelder også 

akutt-tilbudet til befolkningen. Den offentlige tannhelsetjenesten har kun ansvar for de prioriterte 

gruppene og har ikke kapasitet utover det i Oslo.  

Tannhelsepersonell jobber tett på pasienter med prosedyrer som generer aerosol. Det vil si at de til 

enhver tid arbeider i et miljø hvor de utsettes for stor smittefare. Tannhelsetjenesten i Oslo 

kommune har på grunn av høy smitte, og risikonivå 4 og 5 i kommunen, i svært lang tid arbeidet med 

forsterkede smittevernrutiner, anbefalt av FHI:  

Utbredt spredning (smitterisikonivå 4 og 5) 

I tillegg til tiltakene beskrevet på smitterisikonivå 1-3 anbefales 

• følgende beskyttelsesutstyr på alle ansatte som oppholder seg i rom hvor det gjennomføres 
aerosolgenerende prosedyrer uavhengig av pasientens smittestatus (ikke kun ved behandling 
av pasienter mistenkt, sannsynlig eller bekreftet med covid-19, eller i karantene, som på 
smitterisikonivå 1-3): 

o åndedrettsvern (FFP2 eller FFP3) 

o beskyttelsesbriller/visir 

o smittefrakk 

o hansker 

o hette 
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Det er krevende over lang tid å arbeide med forsterket smittevernutstyr, men hele 
tannhelsetjenesten har gjennom hele pandemien stått i førstelinje for å sikre et helt nødvendig 
tannhelsetilbud til befolkningen. Derfor reagerer vi nå sterkt når Oslo kommune helt tydelig ikke 
anerkjenner tannhelsetjenesten som en viktig del av helsetjenesten, eller tannhelsepersonell som 
viktig helsepersonell. Vi vil påpeke at tannhelsetjenesten står i en mer utsatt smittesituasjon enn de 
andre gruppene av helsepersonell som Oslo kommune skriver at de nå vil prioritere.  

Svært mange tannleger i Oslo kommune er fortsatt ikke vaksinert. Dette er svært uheldig, og vi 
reagerer sterkt på vurderingene Oslo kommune har gjort rundt dette. Vi ber Oslo kommune se på 
denne vurderingen igjen og vi ber om at dere prioriterer tannhelsepersonell, som har stått i 
førstelinjen under hele pandemien i en svært utsatt smittesituasjon og sørget for nødvendige 
tannhelsetjenester til hele Oslos befolkning.  

Vi imøteser en rask tilbakemelding.  

 

Mvh.  

Camilla Hansen Steinum    Kjetil Strøm  

President i Den norske tannlegeforening  Leder i Oslo tannlegeforening  

 

 

Kopi:  

Heidi Kalkvik  

Frode Hagen  

         

 


