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Tannbleking skal starte hos tannlegen

annblekemidler med styrke 0,1 –
 6,0   % hydrogenperoksid, til stede 

eller frigjort, kan bare selges til tann-
leger. Første sekvens i hver behand-
lingssyklus skal gjennomføres hos eller 
under direkte tilsyn av tannlege. Pro-
duktene skal ikke brukes på personer 
under 18 år. Dette slår Mattilsynet fast 
i en ny forskrift.

I realiteten har et forbud mot fritt 
salg av tannblekeprodukter eksistert 
lenge, fordi det ikke har vært tillatt med 
mer enn 0,1 % hydrogenperoksid i kos-
metiske produkter til bruk i munn-
hulen. Allerede for mange år siden 
avgjorde Mattilsynet og Helsedirekto-
ratet at tannblekeprodukter skal følge 
bestemmelsene i kosmetikkdirektivet/

kosmetikkforskriften. Nå blir regelver-
ket oppdatert og nedfelt i en forskrift 
fastsatt av Mattilsynet på bakgrunn av 
et EU-direktiv fra 2011.

Tannblekemidler som inneholder fra 
0,1 til 6 prosent hydrogenperoksid kan 
selges, men bare til tannleger. Dette 
gjelder også produkter som frigjør til-
svarende mengde hydrogenperoksid. 
Konsentrasjonen av H2O2 til stede eller 
frigjort skal angis i prosent.

I første del av hver behandlings-
sekvens skal produktene brukes av en 
tannlege. Hvis det er mulig å sikre et til-
svarende sikkerhetsnivå kan også gjø-
res under direkte tilsyn av en tannlege. 
Deretter kan forbrukeren få produktet 
for selv å fullføre behandlingen. Pro-

duktene skal ikke brukes på personer 
under 18 år.

Endringen begrunnes med at det reg-
nes som trygt å bruke tannblekemidler 
som nevnt over så sant tannlegen 
undersøker pasienten uten å finne risi-
kofaktorer eller orale sykdommer som 
taler imot behandlingen, og tannlegen 
forsikrer seg om at pasienten ikke bru-
ker produktene oftere eller lenger enn 
de er ment å skulle brukes.

De nye reglene gjelder for produkter 
som reguleres i henhold til direktiv 76/
768/EØF, om kosmetiske produkter. 
Mattilsynet er ansvarlig for å føre tilsyn 
og for spørsmål om regelverket som 
gjelder for produktene.

Opplevelsen EDSA 2012

i har etter støtte fra NTF hatt 
muligheten til å representere 

Oslo på European Dental Students 
Association (EDSA)-kongressen 
i Theassaloniki 2012.

Dette har vært en meget opplevelses-
rik erfaring, og vi har med dette fått nye 
internasjonale kontakter, lært mye om 
hvordan tannlegeutdannelsen er 
i andre land i Europa, og vært på 
mange spennende forelesninger og 
workshops.

Opplegget var tett, og det var fra før-
ste dag tid for mange interessante fore-
lesninger både fra studenter som pre-
senterte forskningsprosjekter som de 
har hatt, i tillegg til spesialister og dok-
torer fra hele Europa. Temaet var 
hovedsakelig estetikk, og vi fikk blant 
annet sett noen meget interessante 

forelesninger om blant annet bonding, 
direkte implantater og ansiktsasymme-
trier. Det var tydelig at vi har et meget 
ulikt syn på hva som er estetisk pent her 
i Europa, kanskje spesielt med hensyn 
på fargevalg.

Vi deltok også på en interessant 
workshop om forskningsmetodikk, som 
her var representert av en foreleser fra 
University of North Carolina. Her fikk 
samtlige muligheten til å fortelle om 
sine forskningsprosjekter, og dermed få 
nyttige tips til hvordan de kunne fort-
sette dette på best mulig måte. Vi fikk 
dessuten en god introduksjon i hvordan 
man skriver en best mulig masteropp-
gave, og hvilke fallgruver som finnes. 
En veldig interessant dag!

Det ble også tid for besøk på en unit-
fabrikk. Nok en gang fikk vi skandina-

vere oppleve hvor heldige vi egentlig 
er. Fabrikken produserte håndlagede 
uniter som for oss virket upraktiske og 
uhygieniske i tillegg til å være sjok-
krosa eller signalgule, men som fra 
andre studenter fikk stor oppmerksom-
het. Det er tydelig at utdannelsen ligger 
et godt stykke bak Norge i visse av 
Europas sørlige og østlige land.

Det ble tid for sosialt samvær på 
kveldene der vi fikk ta del i mange 
interessante diskusjoner. Vi fikk lære 
en del om hvordan utdannelsen funge-
rer i ulike land. Mange må selv stå for 
alt fra vinkelstykker og kompositt til 
hansker og søplesekker, og opplever 
instruktører som stjeler fra studentene. 
Noen studerer i fem år uten å gjøre en 
eneste behandling alene. I Armenia er 
du ikke ferdig før etter ni år. Georgia 

V

T

844-848_Notabene.fm Page 847 Thursday, November 8, 2012 1:59 PM



848 D E N N O R S K E T A N N L E G E F O R E N I N G S TIDENDE 2 0 1 2 ; 1 2 2 N R 1 0

har jevnlige rotfyllingskonkurranser 
for å hele tiden kåre hvem som er best, 
og hadde et stort fokus på å belønne de 
dyktigste. De fleste studentene hadde til 
gode å få herdelamper på unitene. 
Ergonomi var heller ikke i fokus, og vi 
var de eneste studentene som faktisk 
kunne fortelle at vi hadde en fysiotera-
peut. I Hellas var det kun mulig å sitte 
i posisjon 9 og 11 ved unitene fordi det 
var så trangt i båsene. På Malta og 
i Romania hadde de ikke stoler. En ting 
vi kanskje kan lære i Norge er profy-
lakse, da flere av landene jevnlig dro ut 

og hadde hygieneinstruksjon både på 
institusjoner og kjøpesentre.

Alt i alt har det vært en meget lære-
rik tur, og vi har begge blitt inspirert til 
å arbeide med dette videre og styrke det 
europeiske samarbeidet mellom tann-
legestudenter. EDSA har store mulig-
heter for kurs innenfor nyttige områder, 
utvekslinger på en uke til andre 
læringsinstitusjoner, i tillegg til at de 
støtter et frivillig profylakseprogram 
i Nord-India som alle medlemmer kan 
delta på. Vi håper videre å kunne delta 
på det neste EDSA-møtet i Lyon august 

2012 for å søke om offisielt medlem-
skap så også Oslo-studentene kan delta 
på dette.

Vi takker for den støtten NTF har gitt 
oss, da det ikke hadde vært mulig uten 
dere.

Ingunn Birkeland og
Kristine Block Mørland
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