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Arbeidsmiljøforskriften og stikkskadedirektivet

om de fleste tannleger vil vite inne-
holdt arbeidsmiljøforskriften føl-

gende formulering: «Recapping av ka-
nyler må ikke forekomme».

Dette vakte reaksjoner i flere odon-
tologiske miljøer som påpekte de pro-
blemene denne formuleringen skaper 
for sylindrettebasert anestesi på tannle-
gekontorer. Blant annet som følge av 
disse reaksjonene ble arbeidsmiljøfor-
skriften sendt på ny høring fra Arbeids-
tilsynet der odontologiske læresteder, 
Akademikerne og NTF avga hørings-
svar. Alle argumenterte for en oppmyk-
ning av fortolkningen av stikkskade-
formuleringen – Arbeidsmiljøforskrif-
ten § 6 – 10. Etter høringsrunden har 
departementet endret forskriften, gjel-
dende fra 1. januar 2015. Teksten har 
nå fått følgende ordlyd:

«§ 6–10.Oppbevaring, håndtering,
transport og avfallsbehandling
Arbeidsgiver skal etablere rutiner som 
er nødvendig for å sikre forsvarlig opp-
bevaring, håndtering og transport av 

biologiske faktorer på arbeidsstedet. 
Det skal etableres spesifikke rutiner for 
å ta ut, håndtere og undersøke prøver 
fra mennesker og dyr som kan innehol-
de helsefarlige biologiske faktorer.

Arbeidsgiver skal gi instruks om at 
innsamling, oppbevaring og fjerning av 
avfall skjer uten at arbeidstakerne 
utsettes for helsefare. Avfallsbehol-
derne skal være klart og entydig merket 
og om nødvendig helt tette. Avfallet 
skal om nødvendig uskadeliggjøres ved 
passende forbehandling.

Arbeidsgiver skal sørge for at sikre 
avfallsbeholdere for spisse eller skarpe 
gjenstander plasseres så nært som 
mulig stedet hvor slikt utstyr håndteres 
eller kan finnes.

Hette skal ikke settes tilbake på 
kanyle etter bruk, med mindre det 
benyttes utstyr som eliminerer faren for 
stikkskade.»

Forskriftsteksten må fortolkes slik at 
man ved bruk av egnet utstyr kan 
recappe sprøytespissen med én hånd og 
på denne måten eliminere risikoen for 

stikkskader. NTF argumenterte for 
å bytte ut ordet «utstyr» med «prosedy-
rer» og begrunnet dette med at en del 
utstyr på markedet ikke er tilfredsstil-
lende, og at utstyret må kombineres 
med prosedyre for å sikre «eliminasjon» 
av fare for stikkskade. NTF vant ikke 
fram med dette, men ordene «fjerne 
risiko for stikkskade» er skiftet ut med 
«eliminere fare for stikkskade» som kan 
fortolkes noe mildere.

Konklusjonen etter dette er at man 
kan recappe sprøytespisser gjennom 
en-hånds-prosedyre ved bruk av bord-
holdere. Det betyr samtidig at andre 
løsninger med låsbare ytre sylindre er 
godkjente som utstyr etter forskriften. 
Det man ikke kan gjøre er å sette hetten 
tilbake med håndholdt sprøyte.

Det man oppnådde er at totalforbu-
det mot recapping forsvant.

Aril Jul Nilsen
Fagsjef i NTF
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Foreslå kandidater til Karl Evang-prisen 2015

Vet du om en person eller en organisa-
sjon som fortjener Karl Evang-prisen 
i år? Frist for å sende inn forslag til 
kandidater er 19. august 2015.
Karl Evang-prisen ble opprettet i 1981 
som en honnør til den tidligere helse-
direktøren for hans soialmedisinske 
pionerinnsats. Målet med prisen er 
å stimulere interessen og arbeidet for 
barnevern, folkehelse og sosiale for-
hold.

Kriterier for tildelingen
Karl Evang-prisen for 2015 skal gå til 
en person eller organisasjon som har 
gjort en særlig innsats for å fremme
– Folkehelsa og sosiale forhold som er 
viktig for denne
– Rettssikkerhet og trygghet i barne-
vernet, helse- og/eller sosialtjenesten

– Opplysningsarbeid og medvirkning 
i samfunnsdebatten om viktige barne-
verns-, helse- eller sosialpolitiske 
spørsmål.
Det er ingen forutsetning at vedkom-
mende person eller organisasjon er 
knyttet til barnevernet eller helse- og 
sosialtjenesten. Det vil bli lagt vekt på 
at innsatsen er aktuell, men innsats 
over tid vil også bli vurdert.

Prisutdeling
Prisen blir delt ut i sammenheng med 
Folkehelseforeningens årlige folkehel-
sekonferanse 26.–27. oktober 2015.

Komité
Komiteen som velger prisvinner består 
av: professor Aslak Syse, Institutt for 
offentlig rett, Det juridiske fakultet, 
Universitetet i Oslo (leder), journalist 

Marie Rein Bore, Stavanger Aftenblad, 
professor Steinar Westin, Institutt for 
samfunnsmedisin, Det medisinske fa-
kultet, NTNU, Trondheim, høgskolelek-
tor Elisabeth Brodtkorb, Diakonhjem-
met Høgskole, Oslo og rådgiver Line 
Oma (sekretær), Helsedirektoratet.

Innsending av søknad
Skriftlig søknad med begrunnelse kan 
sendes av personer og organisasjoner 
innen 19. august 2015 til: li-
ne.oma@helsedir.no eller til: Helsedi-
rektoratet, Pb. 7000, St. Olavs plass, 
0130 Oslo.
Informasjon om tidligere prisvinnere 
og statutter finnes hos Helsedirektora-
tet på adressen https: //helsedirektora-
tet.no/nyheter/foresla-kandidatar-til-
karl-evang-prisen-2015
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