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Beredskap Coronavirus - tannhelsetjenesten  

Helsedirektoratet takker for din henvendelse.  
 
Tannhelsetjenesten skal være med i Helsedirektoratets beredskap. Vi vil følge opp dette i vår 
ukentlige dialog med fylkesmennene som vil få ansvar for å inkludere leder av den 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten i sitt arbeid med coronavirus. 
 
Ved utsendelse av skriftlig informasjon til kommunene sender Helsedirektoratet kopi til 
fylkeskommunene. 
 
Det vil ikke bli utarbeidet egne rutiner eller råd for tannhelsetjenesten, men vi viser til 
veilederen Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis som 
Folkehelseinstituttet, Den norske tannlegeforening og de tre odontologiske lærestedene i Oslo, 
Bergen og Tromsø, har samarbeidet om å utgi. Se også smittevernveilederen fra FHI om 
forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer.   
 
Når det gjelder tanntekniske arbeider fra Kina, regner vi det som trygt. Produktene skal lages 
under hygieniske forhold som skal ta høyde for dagens situasjon. 
 
Sykdommen COVID-19 er opptil dobbelt så smittsomt som vanlig sesonginfluensa. Vanlig 
kirurgisk munnbind er ikke tilstrekkelig for å gi god beskyttelse mot coronavirus. Vanlig 
blodsmitteregime som er standard er altså ikke tilstrekkelig her. Personellet må eventuelt i 
tillegg bruke åndedrettsvern (FFP3-masker), smittefrakk, visir eller vernebriller for å være sikre. 
Imidlertid er markedet allerede sprengt for dette g vanskelig å få tak i. De maskene som er i 
landet, bør vi bruke i behandlingen av de som faktisk er smittet med viruset.  
 
Det praktiske rådet er å bruke FFP3 masker hvis det er en pasient med kjent pågående 
coronavirusinfeksjon eller ved sterk mistanke om det (har vært i et område med vedvarende 
smitte med covid-19 eller vært i kontakt med andre som har vært der www.ffi.no ), samt 
symptomer og tegn på COVID-19 (feber, hoste, tungpustethet). Ideelt sett bør disse pasientene 
om mulig utsette tannbehandling. De bør ikke sitte på et felles venterom.    
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