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HØRINGSUTTALELSE HORING AV FORSLAG TIL ENDRING AV
PRODUKTFORSKRIFTENS § 2-6 KVIKKSØLV OG KVIKKS0LVFORBINDELSER
-

Det vises til brev av 20.12.2006 med høringsfrist 20. mars 2007.02.09
Når det gjelder bruk av kviksølv og kvikksølvforbindelser innen tannhelsetjenesten
heter det i forslag til forski~ift“Fram til 31.12.2010 omfatter ikke forbudet i første ledd
amalgam til tannbehandling forpasienter som må behandles under narkose eller som er
allergiske mot ingredienser i plastfyllinger”.
Fylkestannhelsesjefen i Troms har to merknader til dette forslaget:
1. Unntaks bestemmelsene for amalgam er ikke uttommende
2. Unntaksbestemmelsene for amalgam bor ikke være tidsavgrenset
Vedr Unntaksbestemmelsene for amalgam er ikke uttommende
Det er lagt opp til unntak for pasienter som behandles under narkose og pasienter som er
allergisk mot ingredienser i plastfyllinger. Unntaksbestemmelsene er ikke uttømmende.
Det siteres fra Sosial- og Helsedirektoratets: “Retningslinjer for bruk av
tannrestaureringsmaterialer” (2003):
• Når det er odontologisk indisert å skifte ut en amalgamfylling, er det allerede
gjort en preparering for amalgam, og argumentet om at de nye materialene
sparer tannsubstans gjelder ikke lenger. I noen tilfeller hvor en stor
amalgamfylling skal skiftes, kan valget stå mellom en ny amalgamfylling eller
en krone. (s.9)
• Retningslinjene innebærer ikke et forbud mot amalgam, men tannlegene
oppfordres til redusert bruk (s. 16)
• Når det er odontologisk-faglige indikasjoner for å legge om en fylling på
voksne, bør et annet materiale enn amalgam brukes. Dersom en pasient ønsker
amalgam som tannrestaureringsmateriale, bør det aksepteres (s. 16).
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I tillegg til de to unntaksbestemmelsene som er forslått i høringsutkastet når det gjelder
bruk av amalgam, kan det være privatøkonomiske argumenter og tannhelsemessige
argumenter for å bruke amalgam. Det er slik at de fleste voksne må betale
tannbehandlingen sin selv. I noen tilfeller kan de eneste behandlingsvalgene være en
amalgamfylling eller en krone. Her er det nokså store prisforskjeller. Et forbud mot
amalgam kan resultere i ingen behandling og efterfølgende tanntap. I tillegg er det slik
at plastfyllinger retinerer mye mer bakteriebelegg enn amalgamfyllinger. Hos personer
med dårlig hygiene vil dette resultere i karies i kanten av plastfyllingene, mens dette vil
skje i langt mindre grad på amalgamfyllinger. Resultatet av plastfyllinger i disse
tilfellene vil kunne være tanntap.
Unntaksbestemmelsene for amalgam bor ikke være tidsavgrenset
Slik vi tolker forslaget til ny forskrift legges det opp til en automatisk overgang til et
totalt forbud mot bruk av amalgam fra og med 01.01.2011. Det kan absolutt ikke
anbefales at det legges opp til et totalt forbud uten at man har oversikt over hvilke
alternativer som finnes til amalgam på dette tidspunktet.
Med hilsen

Peter Marstrander
Fylkestannhelsesjef

