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NTFs informasjonsmøte 2008
rogrammet ved årets informa-
sjonsmøte er tredelt. Først pre-

senteres to frittstående tema av med-
lemmer fra NTFs hovedstyre. Dernest 
følger en sekvens med en invitert og 
markant helsepolitiker fra Stortinget 
samt NTFs presidentskap. Det blir 
mulighet for spørsmål og korte inn-
legg fra salen i tillegg til det som fore-
går fra podiet. Presidenten vil lede 
møtet.

IKT i tannhelsetjenesten
Jørn André Jørgensen, NTFs hovedstyre

Klinisk odontologisk forskning
Hildur C. Søhoel, NTFs hovedstyre

Utfordringer i tannhelsetjenesten - 
hvordan møter vi dem?
Hva er bra og hva må bli bedre i norsk 
tannhelsetjeneste?
Harald T. Nesvik, leder av Stortingets 
helse- og omsorgskomité

NTFs policydokumenter om Sosial 
utjevning og Nødvendig 
tannbehandling
Gunnar Lyngstad, president i NTF
Inger-Lise Solum Mathiesen, visepresi-
dent i NTF

Målgruppe
Tannleger

Tid
Fredag 17. oktober kl. 1000-1200

N O T A B E N E

Bivirkninger ved bruk av tann- og 
munnpleiemidler

I

P

følge et nytt regelverk har tannle-
gen nå plikt til å rapportere bivirk-
ninger forårsaket av tann- og 

munnpleiemidler. Dette gjelder både 
produkter som er forordnet eller 
benyttet av tannlegen som tannbleke-
midler, og produkter som pasienten 
har kjøpt selv.

Bivirkningsregister for kosmetiske 
produkter ble etablert den 2. juni av 
Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. 
Folkehelseinstituttet skal drifte bivirk-
ningsregisteret og ta imot meldinger 
fra helsepersonell. Ifølge Kosmetikk-
lova og forskriften om meldeplikt som 
trådte i kraft 11. mars i år, er leger, 
tannleger, farmasøyter og helsesøstre 
pålagt meldeplikt ved mistanke om 
bivirkninger av kosmetiske produkter. 
Mer informasjon om meldesystemet og 
link til alle nødvendige skjemaer fin-
nes på Folkehelseinstituttets hjemme-
sider (www.fhi.no).

Kosmetiske produkter er mer enn 
sminke
Kosmetiske produkter er for mange sy-
nonymt med sminke og parfyme, men 

kosmetiske produkter omfatter alle 
produkter som påføres de ytre deler av 
kroppen, tenner og munnslimhinnene, 
og som har til hensikt å påvirke kropps-
lukt, rengjøre, parfymere og beskytte, 
bevare eller påvirke utseendet. Derfor 
kan vi anta at så godt som hele befolk-
ningen, både menn og kvinner, anven-
der ett eller flere kosmetiske produkter 
daglig.

Er det mange som får bivirkninger?
I løpet av de siste årene har Mattilsy-
net fått inn meldinger om bivirkninger 
av varierende alvorlighetsgrad ved 
bruk av kosmetiske produkter. De al-
vorligste tilfellene har som regel fore-
kommet ved farging av hår, og noen 
bivirkninger har vært så alvorlige at 
de har ført til innleggelse på sykehus. 
På bakgrunn av disse meldingene ut-
førte Statens institutt for forbruksfors-
kning (SIFO) en undersøkelse for Mat-
tilsynet i 2003 der utbredelsen av bi-
virkninger etter bruk av kosmetiske 
produkter ble kartlagt. Undersøkelsen 
viste at rundt 12 % av de spurte mente 
at de hadde opplevd svært ubehagelige 

bivirkninger etter bruk av kosmetiske 
produkter (se rapporten på 
http://www.mattilsynet.no/mattilsy-
net/multimedia/archive/00005/
Rapport__Bivirkninger_5369a.pdf. )

Jon E. Dahl

Årsmøte og 
generalforsamling
Årsmøte og generalforsamling i Norsk 
forening for kjeve- og ansiktsradiologi 
(NFKAR) fredag 18. okt kl. 15.30. 
Er du på landsmøtet og er interessert, 
møt opp!

Tore A. Larheim,
Leder NFKAR


