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Tannhelseforetaket

Statens forurensningstilsyn
vi Elisabeth Fadum
Postboks 8100 Dep
0032 OSLO

Horing av forslag til endring av produktforskriftens §2-6 Kvikksolv og
kvikksolvforbindelser
—

Det vises til horingsbrev av 15.12.2006. Vi takker for muligheten til å uttale oss om forslaget.
Vi er glad for at det foreslås unntak forpasienter som behandles under narkose eller som er allergiske mot
ingredienser i plastfyllinger.
Det er allerede truffet omfattende miljømessige tiltak for å fjerne kvikksølv som forurensningskilde i
tannlegepraksis. Amalgam brukes svært lite, og det er amalgamavskillere i alle tanniegeuniter. Forbruket
er redusert med minst 85 % siden 1995. Fylkestanniegen er ikke umiddelbart enig i at den reduksjonen
man ser i bruk av amalgam, vil skje raskere med forbud. Amalgam brukes kun i spesielle tilfelle. Siden
det understrekes at det ikke er på grunn av helsemessige konsekvenser man ønsker forbud, men av
miljømessige, mener vi at det fortsatt bør være anledning til å bruke amalgam ved omlegging av større
amalgamfyllinger der hvor pasienten ønsker fortsatt amalgam.
Pasientermed dårlig økonomi vil kunne se seg nødt til å få trukket tenner som kunne vært restaurert med
amalgam, men som de ikke ser seg råd til kroneterapi på.
Dette gjelder få pasienter og vil gjøre lite utsiag på miljøet, men kan ha betydning for den enkelte, og
som det står i forskriftsforslaget: “Dårlig tannhelse vil ofte ramme svake grupper i samfunnet som
unnlater å utføre behandling pga høye kostnader: For en del stone restaureringer vil alternativet til relativt
rimelige amalgamfyllinger være kostbar behandling i fonn av kroner”.
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BUSKERUD FYLKESKOMMIJNE
Fylkeshuset
N-3020 Drammen

Hauges gate 89
E-postadresse
Postmottak@bfk.no

32 80 85 00
Internett
www bikno

32808878

2200 07 53523
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