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å årets vestlandsmøte var det 
skremmende å høre om utviklin-
gen av antibiotikaresistente bak-

terier. Foredragsholder professor Ørjan 
Olsvik, institutt for medisinsk biologi, 
Universitetet i Tromsø, poengterte hvor 
viktig det er med basalt smittevern, ikke 
minst med fokus på håndhygiene.

Forskrift om smittevern i helse- og 
omsorgstjenesten pålegger norske hel-
seinstitusjoner å ha et infeksjonskon-
trollprogram med skriftlige retningslin-
jer og systematisk opplæring i håndhy-
giene. I juli 2017 kom Folkehelseinsti-
tuttet med Håndhygiene – nasjonal 
veileder: https://fhi.no/publ/2017/
handhygiene/

Tannlegeforeningen og hele fagfeltet 
har vært særlig opptatt av dette 
i mange tiår, men hygiene er kanskje 
likevel ikke det som er mest spennende 
for oss tannleger? Er det mulig at lett-
vint omgang med hygienerutiner fore-
kommer blant norske og utenlandske 
kolleger, der gode og godtroende nord-

menn behandles? Ville det rett og slett 
vært ønskelig for den enkelte klinikk og 
hele bransjen om det ble utført tilsyn 
for å sikre god smittevernstandard?

Vi påvirkes som alle andre svake sje-
ler av massiv markedsføring. Ny tekno-
logi og flott utstyr tilbys i moderne 
design. Men her må vi realitetsorientere 
oss. Er utstyret like egnet for god hygi-
ene, som det er fristende og lekkert? Er 
behandlingen for pasient sikker og 
bedre med vår siste nyvinning? Er det 
alltid slik at et supert ytre gjenspeiler en 
solid kvalitet? Det kan godt være slik, 
men det er ingen selvfølgelighet. Det er 
viktig å være kritisk, fordi til syvende 
og sist er det pasienten som betaler for 
våre investeringer. Kan vi stille spørs-
målet om vi gjennom vår satsing på 
utstyrsfronten kan påvirke pasienten til 
å få inntrykk av at vi leverer noe pasi-
enten ikke får?

Utstyrsleverandørene er selgere. Vi 
må stille krav til kunnskap om produk-
tet og forhold knyttet til bruken av 

utstyret, inkludert hygiene. Spissfor-
mulert kan vi si at vi må etterspørre 
kompetanse mer enn gode gratistilbud 
av knivsett og sjokolade.

Vi mener det er riktig å reflektere 
over den plassen utstillere tar på arran-
gementer som Vestlandsmøtet, Lands-
møtet med flere. Dentalbransjen har 
stor plass og innflytelse på arrange-
menter som er våre viktigste faglige 
møteplasser. Dette er en lang tradisjon 
fordi fag og dentalbransje går hånd 
i hånd, og man oppnår en tosidig posi-
tiv effekt. De fleste opplever at dette er 
uproblematisk. Likevel mener vi det er 
viktig at kommersielle aktører tøyles så 
lenge denne tradisjonen beholdes. Hver 
av oss kan her bidra med å ha fokus på 
det som er faglig relatert. Faglig inn-
hold må og skal være hovedfokus på 
NTFs etterutdanningskurs og møter.

Morten Klepp og
Birgit Hjorth Kollevold

NTFs råd for tannlegeetikk
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