
Covid-19 foredrag med M. Glick, spørsmål 
og svar 
 
 
Hvilke skyllemidler anbefales det at pasienten skyller med før behandling? 
Svar: Det anbefales at det skylles i 1 minutt med 3% hydrogenperoksyd (vannstoff) blandet 
med vann i forholdet 1:2 
 
Kommer man til å anbefale at ultralyd, turbin, røde vinkelstykker, airscaler, airflow ikke 
brukes? 
Svar: Vi vet ikke hvordan de nye faglige anbefalingene som kommer 20. april vi være. Men 
det er antagelig ønskelig å redusere bruken av aerosolproduserende utstyr i så stor grad som 
mulig. Det anbefales derfor at man ikke bruker ultralyd, airscaler, airflow eller andre 
instrumenter der man kan bruke håndinstrumenter. Det anbefales hurtiggående 
vinkelstykke fremfor turbin da dette gir mindre aerosolspredning. 
 
Kommer man med tydelige anbefalinger vedrørende bruk av munnbind, smittevernutstyr, 
tildekking og anbefalte prosedyrer før oppstart 20/4? 
Ja, dette arbeider NTF med nå i samarbeid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 
Anbefalingene vil antagelig være klare først 20/4.  
 
Hvordan vurderer man risikoen for at vi får smittede pasienter inn i våre private klinikker? 
Svar: Risikoen er alltid til stede. Tannleger er helsearbeidere og er utsatt for smitterisiko. Det 
betyr ikke at NTF ikke arbeider for å beskytte sine medlemmer. Det arbeides for å skaffe nok 
adekvat smittevernutstyr til tannleger. Det arbeides for gode rutiner, både for i minst mulig 
grad å få smittede inn på klinikkene, og for gode kliniske rutiner under behandling som i 
størst mulig grad hindrer at tannleger eller annet tannhelsepersonell blir smittet. Llikevel må 
vi innse at tannleger vil være utsatt for smitterisiko.  
 
Er det aktuelt med statsstøtte for ombygging av klinikker til «Koronastandard»? 
Svar: Nei, det har ikke vært snakk om dette så langt.  
 
Arbeides det for at tannleger skal få tilgang til smittevernmasker? 
Svar: Ja. Det er spesielt viktig at helsepersonell som skal arbeide med pasienter som er 
smittet/mistenkt smittet eller syke har tilgang til åndedrettsvern. Samtidig er det viktig at 
slike masker prioriteres til de situasjonene der det er størst behov, inntil det er stor nok 
tilgang på slike masker. 
 
Omfattes tannleger av de statsgaranterte lånene? 
Svar: Det er ingen restriksjoner beskrevet på nettsidene som omtaler disse som 
tilsynelatende er til hinder for at tannleger kan søke. Det anbefales at dette også tas opp 
med juridisk avdeling i NTF. 
 



Kommer bransjenormen til å avvike fra nåværende smittevernregler? 
Svar: Tannlegene har gode smittevernrutiner og disse ligger fast. Det som kommer er 
oppdatering av FHIs råd til tannhelsetjenesten og Helsedirektoratets faglige anbefalinger. Vi 
antar at det kommer mer konkrete tiltak rettet mot luftbåren spredning, slik som antall på 
venteværelset, avstand mellom pasienter, avstand mellom tannleger og liknende. 
 
Er det ultralydrens som gjør at tannpleiere er mer utsatt for smitte enn tannleger? 
Svar: Vi vet ikke om tannleger er mindre utsatt enn tannpleiere. Tallene er usikre og 
uspesifikke. 
 
Ved spørsmål om pasienten er i risiko for å ha blitt smittet, er det ikke naturlig å også spørre 
om situasjonen for de øvrige i husstanden? 
Svar: Det står litt forskjellig på FHI sine sider sammenlignet med helsenorge.no. Det er et 
godt poeng som vi vil ta med videre. Flytskjema?  
 
Er det tillempinger på gang mtp sykepenger/karensdager/kompensasjon av inntektstap etc? 
Og vil det komme spesialordninger for tannlegene? 
Svar: NTF er i tett dialog med helsemyndighetene, politikerne på Stortinget og 
finansdepartementet. Det er kommet på plass flere ordninger som skal sikre inntekt for 
tannleger, både ordninger for enkeltpersonforetak og endringer i permitteringsregler. Nå 
venter vi på avklaringr på innspillene våre med tanke på kompensasjonsordningen for 
bedriftene. 
 
Er det forsvarlig å utsette tannleger for risikoen med smitte av Covid-19? 
 Svar: Tannleger er alltid utsatt for smitte. Vi er helsearbeidere og da er dette en kalkulert 
risiko. Samtidig skal vi sikre at tannlegenes hverdag er så sikker som mulig. 
 
Er det forsvarlig at tannleger og tannhelsepersonell som er helsemessig i risikogruppen 
fortsetter å jobbe med pasienter? 
Svar: Dette er forhold som det enkelte tannhelsepersonell må ta opp med sin arbeidsgiver 
og med sin fastlege. Se ellers informasjon på Helsedirektoratets sider. NTF har spilt inn dette 
i dialog med myndighetene.  
 
Kan gravide fortsette å jobbe klinisk? 
Det er ingen data som tyder på at gravide eller fostre er spesielt utsatt for mer alvorlig 
sykdom. Likevel anbefales det at man tar dette opp med arbeidsgiver, kollega eller fastlege 
dersom man skulle føle seg utrygg på dette. 
 
Hvordan er kvaliteten på testene? 
Svar: Ikke spesielt god. Mange falske positive og mange falske negative. 
 
Kommer private klinikker til å behandle smittede pasienter når det blir bedre tilgang til 
utstyr? 
Svar: Det er ingen planer om å slutte med de spesifikke offentlige smitteklinikkene. 
 
  
 


