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1 Om dokumentet 
Hensikten med dokumentet er å standardisere og implementere en felles veileder for 
analgetiske- og sedative legemidler som benyttes i forbindelse med tannbehandling, ved 
Institutt for klinisk odontologi (IKO). 

Fagansvarlig for farmakologi ved IKO har ansvar for å revidere dokumentet fortløpende eller 
minst hvert tredje år. 

Arbeidsgruppen som ble nedsatt: 

Anne Rønneberg (leder), Førsteamanuensis, Avdeling for pedodonti og atferdsfag 
Tiril Willumsen, Dekan, Professor 
Karen Marie Ulshagen, Fakultetsdirektør, cand.pharm. 
Bente Oline Teigmo, Oversykepleier, Administrasjonen IKO 
Elisabeth Aurstad Riksen, Førstelektor, ph.d. Avdeling for oral kirurgi og oral medisin 
 
Bidragsytere: 
Tore Bjørnland, Professor, Avdeling for oral kirurgi og oral medisin 
Anne Marit Arnesen, Klinikkavdelingsleder, Avdeling for pedodonti og atferdsfag 
Marita Evensen, Spesialistutdannet sykepleier, Avdeling for oral kirurgi og oral medisin 
Terje Dybvik, anestesilege 
 
Prosjektets mandat:  

• Samordne, utarbeide og ferdigstille utkast til prosedyrer vedrørende håndtering av 
aktuelle legemidler samt utarbeide doseringsskjema til bruk ved de aktuelle ulike 
kliniske problemstillinger. 

• Sørge for kartlegging og vurdering av aktuelle prosedyrer. 

• Implementere alle aktuelle prosedyrer vedr. legemiddelhåndtering og sedasjon ved 
IKO. 

• Denne veilederen erstatter ikke til enhver tid gjeldende offentlige retningslinjer og 
lover for forskrivning og valg av legemidler. Dosering og legemiddelbruk må 
kontrolleres med generelle retningslinjer fra offentlig direktorat Statens 
legemiddelverk og den farmasøytiske industriens oversikt over legemidler 
(Felleskatalogen). 
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2 Generelle prinspipper for smertelindring og sedasjon  
Disse veiledningene er utarbeidet til bruk i den kliniske behandlingen på Institutt for klinisk 
odontologi (IKO). 

Anbefalinger gjelder barn over ett år og voksne. Ved behandling av barn under ett år, 
geriatriske pasienter og ved komplekse medisinsk tilstander, dvs. American Society of 
Anesthesiologists (ASA) klassifisering 3 og over (1), skal medisinering skje i samråd med 
behandlede lege. 

Veilederen kan ikke inkludere alle forsiktighetsregler. Alle som administrerer eller 
foreskriver legemidler har et særlig ansvar for å gjøre nøye vurderinger med hensyn til 
multimorbiditet, interaksjoner, kontraindikasjoner, forsiktighetsregler og håndtering av 
eventuelle komplikasjoner.  

Det er viktig å vise særlig aktsomhet ved anvendelse av legemidler i reseptgruppe A og B. A-
preparater og enkelte B-preparater bør kun benyttes på klinikken. All bruk av legemidler må 
dokumenteres i journal på grunnlag av adekvat diagnose og godkjent behandlingsplan. 
Forsvarlighetskriterier må være oppfylt med henblikk på oppbevaring, utdeling og bruk (se 
egen prosedyre for legemiddelhåndtering).  

 

2.1 Organisering av legemidler på IKO 
Klinikksjef for barneavdelingen, klinikk allmenn voksen samt fagleder ved Avdeling for oral 
kirurgi og medisin har overordnet ansvar for oppbevaring og registering av legemidler i 
reseptgruppe A og B. Det kan delegeres ansvar til klinikkavdelingsleder eller relevant 
kompetent personell. Alle legemidler skal oppbevares i låsbare godkjente skap. 

Lister på avdelingene skal oppgi hvem som er ansvarlig og flytskjema for ut- og inn kvittering 
av legemidler. Ingen utenom ansvarlig personell kan hente legemidler i skapene. 

Ansvarlig personell skal ha opplæring og helsepersonellautorisasjon. Kurs i 
legemiddelhåndtering eller legemidler skal gis regelmessig til helsepersonell og øvrig 
personell.  

Legemidler skal kun utleveres på grunnlag av signert rekvisisjon av autorisert helsepersonell. 
Rekvisisjonene skal oppbevares og skannes for kontroll og legemiddelregnskap. Legemidler 
rekvirert skal journalføres. 
 

2.2 Tannlegers foreskrivningrett 
Tannleger med norsk autorisasjon har i utgangspunktet rett til å rekvirere alle legemidler 
som er nødvendig for å utøve tannlegevirksomhet. Med dette forstås i denne forskriften alle 
legemidler som er nødvendige i forbindelse med tannbehandling og forebygging og 
behandling av sykdom i munnhule og tilgrensende vev. Det er opp til tannlegen å vurdere 
hvilke legemidler dette omfatter innenfor de begrensninger som er gitt i denne forskriften 
eller i autorisasjon eller lisens.  

Rekvisisjonsretten for tannleger er noe begrenset for legemidler i reseptgruppene A og B til 
pasient, og for legemidler i reseptgruppe A til bruk i praksis, se tredje og fjerde ledd. Dette 
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gjelder både i forhold til mengde og administrasjonsform (for eksempel bare i dosert form, 
som farmasøytisk spesialpreparat e.l.).  

Spesialister i oral kirurgi og oral medisin har utvidet forskrivningsrett. 

Ny forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler for tannleger gjelder fra 16. 
september 2022 (2), og erstatter tidligere forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler 
fra apotek (utleveringsforskriften) som nå er opphevet. Veilederen til forskriften foreligger i 
høringsutkast (3). 

 
 

2.3 Vanedannende legemidler 
Tannleger skal ha god kunnskap om vanedannende legemidler (reseptgruppe A og B) (4) og 
alternative behandlingsmetoder som andre legemidler, tilvenning og kognitive teknikker. 

Tverrfaglig samarbeid er viktig da fastlege skal ha hovedansvaret for å ordinere og rekvirere 
vanedannende legemidler til sine listepasienter utenfor institusjon og vedvarende bruk skal 
koordineres med lege. 

Tannlegevakt bør ved akutt sykdom eller skade dele ut eller rekvirere på resept minste antall 
nødvendige tabletter vanedannende legemidler. Resepter skal ikke reitereres. 

Kommunen skal bidra til å sikre forsvarlig ordinering og rekvirering av vanedannende 
legemidler etter ansvarsnivå. 

Spesialisthelsetjenesten bør ved overføring av pasient til fastlege kun ordinere og rekvirere 
det antall tabletter vanedannende legemidler på resept som er nødvendig frem til fornyet 
vurdering hos fastlege. 

Spesialister i oral kirurgi og oral medisin har rett til også å rekvirere legemidler til bruk innen 
sin spesialistpraksis, utover de legemidler som alle tannleger kan rekvirere til bruk på 
pasienter i tannlegevirksomheten. 
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3 Smertebehandling  
All smertebehandling skal være begrunnet i diagnose og ha en klinisk indikasjon.  

Akutt smerte etter skade kan ubehandlet gi primær smerteforsterkning og øket 
smerteopplevelse. Behandling av akutt smerte er derfor viktig.  

Bruk av smertestillende skal journalføres og helseopplysninger skal vurderes og oppdateres 
regelmessig. Ved planlagte inngrep skal bruk av legemidler vurderes på forhånd i 
sammenheng med pasientens helsetilstand og hvilke interaksjoner som kan oppstå. 

ASA vurdering gjøres av risikopasienter ved planlagt bruk av sedativa, analgetika og 
lokalanestesi. Risikopasienter defineres av legemiddelbruk, helsetilstand, alder og summen 
av underliggende sykdommer (5). 

Akutte smerter skal alltid behandles med adekvat konsentrasjon legemiddel i forhold til alder 
og vekt.  

Kroniske smerter er komplekse å behandle og krever nøye tverrfaglig utreding. Behandling 
kan være i form av smertekupering av oppblussinger med kortvarig bruk av analgetika (6). 

 

3.1 Smertevurdering 
Det er viktig å vurdere smerte i odontologisk praksis.  

Det anbefales å kommunisere med pasienten med åpne spørsmål og bruk av VAS skala (På en skala 
fra 1- 10 hvor sterk vil du beskrive smerten din)  

Det beskrives her to verktøy som kan være nyttige i smertevurdering, Wong-Baker Faces Pain Rating 
Scale og FLACC scale. Begge skalaer er utarbeidet for bruk hos barn, men bør også benyttes hos 
voksne pasienter. Resultat av smertevurdering skal refereres i pasientjournal. 
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FLACC-scale (face, legs, activity, cry, consoladibilty), nyttig også for personer med fysisk og kognitiv 
funksjonsnedsettelse. Hver av de fem kategoriene vil gi en score fra 0-2, som igjen vil gi en totalscore 
mellom 0 og 10 som journalføres. 
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4 Tilgjengelige legemidler til smertebehandling på IKO klinikkene 
 

4.1 Paracetamol 
Indikasjon:  
Paracetamol er førstevalg ved akutt smerte. 
Anbefaler kortvarig bruk (3-5 dager) 
 
Bruk: 
Maks. varighet av sammenhengende bruk uten medisinsk råd er 3 dager ved feber og 5 dager 
ved smerter. Minimum doseringsintervall: 4 timer. 
 
! Forsiktighetsregler 
Det må utvises varsomhet ved påviste lever- og nyreskader samt kronisk alkoholmisbruk og 
hos pasienter som er i dårlig ernæringstilstand. 
 
Dosering (7): 
Voksne, 500-1000 mg inntil 4/døgn, maksimalt 4000 mg pr. døgn. 
Barn, 15 mg/kg inntil 4/døgn 
Gravide/ammende, samme som for voksne (1) 

 

 

Preparater tilgjengelig: 

Paracet â (Brusetabletter mikstur, smeltetabletter stikkpiller, og tabletter ) 

Pinex â (Brusetabletter mikstur, stikkpiller, og tabletter ) 
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Panodil®  (tabletter) For pasienter som har vansker med å svelge tabletter er Panodil® 
tabletter lette å svelge på grunn av glatt overflate.  

Panodil Zapp®  (tabletter) Ved ønsket raskere effekt, anbefales inntak av Panodil Zapp® 2 
tabletter (500 mg) samtidig til voksne.  

 

4.2 NSAIDS - Her omtales Ibuprofen, Naproksen, Diklofenak og Ketoprofen 
NSAIDs er en forkortelse for Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs og utgjør en stor 
gruppe legemidler med relativt lik betennelsesdempende virkning 

NSAIDs er et alternativ til paracetamol. Paracetamol bør være førstevalg. NSAIDs kan kalles 
symptomdempende antiinflammatoriske midler (Relis).  

Tradisjonelle NSAID er hemmere av både COX-1 og COX-2 (ikke-selektive hemmere). Større 
grad av COX-2-selektivitet gir størst risikoøkning for kardiovaskulære bivirkninger, mens 
økende grad av COX-1-hemming gir høyere risikoøkning for mage/ tarm-bivirkninger. 
(Referanse: KUPP - Riktigere bruk av NSAIDs - 190116.pdf (legemiddelverket.no) ) 

Dosering er avhengig av hvilket legemiddel som velges.  

Gravide bør unngå preparatene, spesielt i 1. og 3. trimester. 

Indikasjon:  
Postoperativ kortvarig bruk etter tannkirurgi eller inflammatoriske tilstander. 

! Forsiktighetsregler NSAIDS  

NSAIDs kan gi bedre smertestillende effekt ved betennelsestilstander, vurder 
nytte/risikoforholdet for bivirkninger (underliggende sykdommer/ medisinbruk).  
Ibuprofen skal ikke brukes ved vannkopper (varicella). I sjeldne tilfeller kan vannkopper føre 
til utbrudd av hudinfeksjoner og alvorlige infeksiøse bløtvevskomplikasjoner. I følge Statens  
legemiddelverk kan det ikke utelukkes at NSAIDs kan gi alvorlige hudkomplikasjoner. 
Bruk av NSAIDs kan øke risiko for bløding i mage og tarm og er kontraindisert hos pasienter 
med mage og duodenalsår. Forsiktighet skal også utvises ved nyresykdom, astma (skal ikke 
ha NSAIDS) og ulike kardiovaskulære tilstander.  
 
 
4.2.1 Ibuprofen 
Ved bruk av NSAIDs er Ibuprofen førstevalg 

Indikasjoner:  
Anbefaler kortvarig bruk (3-5 dager) og velges hvis ikke paracetamol har gitt ønsket 
analgetisk effekt. 
Generelt er indikasjonsområde milde til moderate smerter. Feber. Dysmenoré. Smerter i 
forbindelse med mindre operative inngrep (f.eks. tannekstraksjoner). Akutte 
inflammasjonstilstander i muskel-skjelettsystemet. Reumatoid artritt og artroser. Juvenil 
reumatoid artritt. 
 
Bruk: 
La det gå minst 4 timer mellom hver dose, og ta ikke mer enn anbefalt mengde innenfor en 
24 timers periode.  
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Reseptbelagt legemiddel. Reseptfrie pakninger kan være tilgjengelig. 

Reseptfri bruk: For barn og ungdom under 18 år, inntil 3 dager. 

Dosering (8): 
Tabletter 

Analgetisk effekt: Voksne: Vanlig dosering ved smerter 400 mg × 3. Maksimal døgndose 2,4g 
daglig. Barn: 10 mg/kg kroppsvekt (opptil 40 kg) × 3  
 
Antiinflammatorisk effekt 
Voksne: 600 mg x 4, totalt 2400 mg/ døgn fordelt på 4 doser 
Etter større kirurgiske inngrep der det forventes betydelig hevelse anbefales høy døgndose for 
å få en hevelsesdempende inflammatorisk effekt 600 mg x 3/ døgn i tillegg til antianalgetisk 
effekt (9). 

Mikstur  

Døgndosen til barn er 20-30 mg/kg kroppsvekt i oppdelte doser. Bruk måleskje 

Eksempler preparater: 

Ibux â kapsler, mikstur og tabletter  

Ibumetin â tabletter  

 

4.2.2 Naproksen 
Naproksen er andrevalg etter Ibuprofen ved behov for NSAID. 

Indikasjon:  
milde til moderate smerter. Feber. Dysmenoré. Smerter i forbindelse med mindre operative 
inngrep (f.eks. tannekstraksjoner). Akutte inflammasjonstilstander i muskel-
skjelettsystemet. Reumatoid artritt og artroser. Juvenil reumatoid artritt.  

Bruk:  
Brukes reseptfritt ved menstruasjonssmerte. Må foreskrives mot dentale smerter og 
kjeveleddssmerter (TMD). Kontraindikasjoner er magesår/-blødning, NSAID indusert 
allergi, astma og funksjonssvikt i hjerte-, lever- og nyrer.  

Dosering (10): 

2 ganger i døgnet (morgen og kveld). Tabletter. Voksne og barn over 50 kg: 0,25–0,5 g × 2 

Barn fra 5 år til 50 kg: 5 mg/kg kroppsvekt × 2  

Eksempel preparat :  

Napren-E® tabletter  

 

4.2.3 Diklofenak  
Indikasjon:  
Revmatoid artritt. Juvenil revmatoid artritt. Artrose. Inflammatorisk ryggsykdom, tidligere 
kalt Bekhterevs sykdom. Akutte inflammasjonstilstander i muskel-skjelettsystemet. TMD 
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Bruk:  
Tabletter/gel foreskrives ved akutte oral helserelaterte inflammasjonstilstander i muskel-
skjelettsystemet. Reseptpliktig bruk ved alle indikasjoner etter 1.november 2021 (11). 

Dosering: 

Voksne: 50 mg × 2–3.  

Barn (under 50 kg): 1 mg/kg kroppsvekt × 2–3 

Gel: Påføres lokalt 2 ganger daglig. Kan ha god effekt ved akutte leddsmerter eller kupere 
kroniske smerter. 

Eksempel preparat:   

Voltaren® tabletter 

 

4.2.4 Ketoprofen  
Indikasjon:  
Brukes ved inflammasjon  

Dosering: 

Gel: Masseres inn over det inflammerte området 2–3 ganger daglig. 2,5 %. Gel skal ikke 
brukes på soleksponert område. 

Absorpsjonen av lokalt applisert gel påskyndes av massasje på appliseringsstedet. Virker kun 
lokalt. Fare for alvorlig fotoallergisk reaksjon ved bruk av gel. 

Peroralt: Døgndose vanligvis 150–300 mg (50–100 mg × 2–3). Depotkapsler: 200 mg 
daglig (morgen eller kveld) 

Eksempel preparat:  

Orudis® gel og depot-tabletter 
 

5 Kombinasjonsbehandling Paracetamol og NSAID 
Indikasjon: Paracetamol eller Ibux gitt alene som analgetika gir ikke adekvat smertelindring. 
Kombinasjonsbehandling av laveste dose av to ulike analgetika henholdsvis paracetamol og 
ibuprofen anbefales før behandling med kodeinpreparat (prøver å holde WHO smertetrapp 
trinn 1) (12).  

Anbefaler kortvarig bruk (3-5 dager) 

Bruk: 

Maks. varighet av sammenhengende bruk uten medisinsk råd er 3 dager ved feber og 5 dager 
ved smerter. Minimum doseringsintervall: 4 timer. 

Dosering: 

Voksne: paracetamol 500-1000 mg inntil 4/døgn, maksimalt 4000 mg pr. døgn i samtidig 
kombinasjon med 200-400 mg ibuprofen. 
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Barn: Kombinasjonsbehandling doseres tilpasset kroppsvekt < 40 kg. inntil 4/døgn 

Gravide/ammende, samme som for voksne 

! Forsiktighetsregler Kombinasjon av paracetamol og NSAID i laveste dose er god praksis 
for å unngå bivirkninger av høye doser av respektive preparat for gitt indikasjon for å oppnå 
analgetisk eller antiinflammatorisk effekt. Det må gjøres en vurdering av pasientens 
underliggende sykdommer, medisinbruk og risiko for bivirkninger før NSAID anbefales (13). 
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6 Kodeinholdige legemidler 
Sterke akutte smerter kan i odontologisk praksis kreve behandling med opioider som 
kodeinholdige preparater som Paralgin forte® / Pinex forte®. Behandling med slike 
legemidler skal kun vare i kort tidsrom postoperativt siden de har avhengighets- og 
misbrukspotensiale. Kodeinholdige legemidler anbefales ikke til barn under 18 år. 

Indikasjon:  

Sterke smerter etter kirurgiske inngrep, endodontiske smerter eller traumer for kortvarig 
bruk. Kodeinholdige legemidler skal ikke gis til barn under 18 år 

Bruk: 
Bør ikke brukes på barn <18 år pga. risiko for opioidtoksisitet som følge av den varierende og 
uforutsigbare metaboliseringen av kodein til morfin. 
 
Dosering (14): 

Voksne 

Paralgin forte®: 1 ev. 2 tabletter eller 1 stikkpille inntil 4 ganger daglig, med minst 6 timer 
mellom hver dose. Paralgin major: 1 stikkpille inntil 4 ganger daglig, med minst 6 timer 
mellom hver dose. 

Eksempler preparater: 

Paracetamol/ kodein preparater: 

Paralgin Major ®: 800 mg paracetamol/60 mg kodein- stikkpiller,  

Paralgin Forte®:    300 paracetamol /40 mg kodein -tabletter 

Pinex Forte ®: 500 paracetamol /30 mg kodein -tabletter, brusetabletter 

Pinex major®:  1g paracetamol /60 mg kodein -stikkpiller 

 

! Forsiktighetsregler kodeinholdige legemidler 
Samtidig bruk av sedativa, som benzodiazepiner e.l., øker risikoen for sedasjon, 
respirasjonsdepresjon, koma og dødsfall pga. additiv CNS-hemmende effekt. Dose og 
varighet ved samtidig bruk bør begrenses. Husk obstipasjonsprofylakse ved bruk av 
opioider og informasjon til pasient. Misbrukspotensiale 
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7 Spesielle retningslinjer analgetika 
 

7.1 Gravide og analgetika (15) 
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7.2 Ammende og analgetika (15) 
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8 Anbefaling bruk av smertestillende ved IKO - oppsummert 
 

 

 

Referanser: 

Referanser:  

1. ASA Physical Status Classification System | American Society of Anesthesiologists (ASA) 
(asahq.org) 

2. Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m - Lovdata 
3. Leges og tannleges rekvireringsrett og krav til rekvirering - Helsedirektoratet 
4. Vanedannende legemidler - Helsedirektoratet 
5. American Society of Anesthesiologists (ASA). ASA Physical Status Classification System 

Washington D.C., United States of America: American Society of Anesthesiologists (ASA); 
2020 [cited 2021 11.10]. Available from: https://www.asahq.org/standards-and-
guidelines/asa-physical-status-classification-system. 

6. Smertelindring (legeforeningen.no) 
7. Doseringsanbefalinger paracetamol 01.08.22.pdf (legemiddelverket.no) 
8. Dosering Ibux (legemiddelsok.no 
9. NSAIDs og betennelsesdempende effekt (relis.no) 
10. L17.1.1.13 Naproksen | Legemiddelhåndboka (legemiddelhandboka.no) 
11. Voltarol (diklofenak) tabletter og kapsler blir reseptpliktig fra 1. november 2021 - 

Legemiddelverket 
12. Kombinasjon av paracetamol og ibuprofen (relis.no) 
13. Reseptfrie smertestillende legemidler - helsenorge.no 
14. Paralgin forte- Felleskatalogen 
15. Smertelindring.indd (legeforeningen.no)  

Paracetamol 500mg-1g (dose >40 kg) er førstevalg i smertebehandling ved 
akutte moderate smerter. Dose barn < 40 kg, etter kroppsvekt.  
NSAIDS kan gis på resept for smerter med inflammatorisk komponent. 
Laveste dose skal gis og bivirkninger må vurderes ut fra legemiddelbruk, 
alder og underliggende sykdommer. 
Anbefalt dosering Ibuprofen til barn er 200 mg, og 400 mg til voksne over 
40 kg. Dosering inntil 4 ganger daglig. Ved betydelig inflammatorisk 
komponent kan 600 mg brukes, minste dosering bør imidlertid alltid velges. 
Kombinasjonsmedikasjon med paracetamol (500-1000 mg) og Ibuprofen 
(200-400 mg) gir god smertestillende effekt ved sterkere smerter og skal 
vurderes før opioider. Barn < 40 kg, dose etter kroppsvekt. 
Ved sterke postoperative smerter kan opioidpreparater som Paralgin Forte 
300/40 mg eller Pinex Forte 500/30 mg foreskrives. Det utdeles ikke slike 
legemiddel til pasient.  
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9 Sedasjon 
9.1 Bakgrunn 
Tidlig identifikasjon av tannbehandlingsangst og effektive metoder som tilvenning og 
kognitiv adferdsterapi (cognitive behavioural therapy, CBT) er viktige verktøy for å få 
gjennomført tannbehandling av engstelige pasienter i tannlegepraksis (1).  

Psykologiske metoder og tilvenning skal alltid vurderes og hvis mulig utprøves før 
intervensjon med medikamentell sedasjon, lystgass og/eller generell anestesi. 

Sedasjon skal alltid utføres i kombinasjon med psykologiske teknikker, med fokus på 
pasientmedvirkning, kontroll og god kommunikasjon samt adekvat smertekontroll.  God 
pasientkommunikasjon ved hjelp av «Fire gode vaner» skal alltid ligge til grunn ved all 
pasientbehandling. 

De fire gode vanene: 

• Investér i begynnelsen – etabler kontakt, hva ønsker pasienten? 
• Utforsk pasientens perspektiv- avdekke forståelse og forventning. 
• Vis empati – åpenhet for pasientens følelser. 
• Investér i avslutningen – informasjon om diagnose, fremme læring og mestring. 

 

Benzodiazepiner har angstdempende, sederende, hypnotisk, muskelrelakserende og 
krampestillende effekt.  

Av benzodiazepiner, er midazolam førstevalget når det gjelder våken sedering i odontologisk 
praksis, både hos barn og voksne. Legemidlet kan gi grader av amnesi (2) (3). 

Sedativa skal alltid gis etter individuell vurdering til fastende personer med dosering ut fra 
alder og underliggende sykdom. 

Ved akutt sykdom som eksempelvis tannskader etter ulykker bør risiko for sirkulatorisk 
depresjon og utvikling av sjokk vurderes opp mot fordel i tannbehandlingen. 

Valg av legemiddel avhenger av den ønskede effekt og om det er ønskelig å behandle 
pasienten i våken sedasjon med hypnotika eller kun bruke legemidler med primært 
angstdempende effekt. Pasientens alder og skrøpelighet må vurderes før sedasjonen. 

Alle pasienter skal ASA–klassifiseres og underliggende sykdommer vurderes. Videre skal 
annen legemiddelbruk og eventuelle interaksjoner evalueres. 
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9.2 Forutsetninger for bruk av benzodiazepiner i odontologisk praksis
• Førstehjelpsutstyr 
• Oksygenmaske, O2-bag 
• Pulsoksymeter 
• Adrenalin 
• Opplæring og kompetanse 

personale 

• Utfylling av egen sedasjonsjournal 
(vedlegg) 

• Postoperativ overvåkning  
• Forbud mot bilkjøring i 24 timer 
• Bruk av ledsagere, vurdere 

pasienttransport 
 

Informasjon til pasient om faste og risiko for komplikasjoner 
 

9.3 Organisering av sedasjonsbehandling 
• Pasientene skal premedisineres og sederes på klinikken.  
• Legemidlene skal påses tatt av pasienten. 
• Informasjonsskriv om postoperative komplikasjoner skal utleveres til pasient eller 

pårørende der pasient ikke er samtykkekompetent eller medisinsk mindreårig (>16 
år). 
 

9.4 Kontraindikasjoner benzodiazepiner 
Benzodiazepiner skal ikke gis til pasienter med overfølsomhet for innholdsstoffene eller 
benzodiazepiner. Pasienter med underliggende sykdommer som gir risiko for alvorlig 
respirasjonssvikt og akutt respirasjonsdepresjon bør ikke behandles i sedasjon. 
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10 Preoperativ vurdering og faste rutiner 
 
Nedre aldersgrense for sedasjon i tannlegepraksis er 2 år og kroppsvekt 10 kg 
Alle pasienter skal ASA vurderes før sedasjon 
 

ALL SEDASJON SKAL FOREGÅ PÅ TANNKLINIKKEN 

 
10.1 ASA vurdering 
Norsk Anestesiologisk forening (4) har, basert på American Society of Anesthesiologists’  
physical status classification (5), utarbeidet en preoperativ risikovurderingstabell.  
Tannleger som gir medikamentell og lystgass-sedasjon til sine pasienter må kjenne til og 
kunne anvende denne klassifiseringen. Våken sedering med benzodiazepiner 
peroralt/nasalt/rektalt til pasienter i ASA gruppe I og II kan gjøres på eget ansvar i 
tannlegepraksis uten tilstedeværelse av anestesiolog. 

 

ASA Pasientens tilstand 

ASA-klasse 1 Frisk pasient. Ingen eller minimal organisk, fysiologisk, biokjemisk eller psykiatrisk 
forstyrrelse 

ASA-klasse 2 Stort sett frisk pasient. Moderat organisk lidelse eller forstyrrelser som ikke medfører 

funksjonelle begrensninger.  

Eks.: stabil blotrykksykdom, velregulert, ukomplisert diabetes, > 5 sigaretter pr. dag 

BMI 30-40 

ASA-klasse 3 Klinisk syk pasient. 

Eks.: Diabetes med organkomplikasjon, alvorlig hjertesykdom, moderat til alvorlig 

lungesykdom, angina pectoris, gjennomgått hjertesykdom eller hjerneslag < 6 mnd. 

BMI > 40 

ASA-klasse 4 Svært syk pasient. Sviktende vitale funksjoner, nylig gjennomgått hjerteinfarkt (< 6 

mnd.). Hjertesvikt og angina pectoris ved hvile. Sterk fremskreden lunge, hjerte, lever, 

nyre og/eller endokrin sykdom. 

ASA-klasse 5 Dødssyk pasient, forventer ikke overlevelse i 24 t uten behandling. 

Oversikt over ASA klassifisering. Kun pasienter i ASA-klasse 1 og 2 kan behandles ambulant 

 

 

 

 

 



 

10.2 Fasteregler 
•        Faste innebærer at pasienten ikke skal innta fast føde, inklusive melk, siste 6 timer før 
behandlingen.  

•        Ved tannbehandling sent på dagen (etter kl. 14) både kan og bør pasienten spise frokost, 
6 timer før avtalt time.  

•        Pasienten kan drikke klare væsker (inntil ½ glass) inntil 2 timer før behandlingen.  

•        Barn under skolealder bør drikke sukkerholdig klar væske inntil 2 timer før 
behandlingen for å unngå lavt blodsukker.  

•        Etter avsluttet bruk av røyk, tyggegummi, eller pastill regnes pasienten fastende etter 2 
timer. 
(6)  
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11 Tilgjengelige legemidler ved medikamentell sedasjon på IKO 
klinikkene  

 

Midazolam er førstevalg ved sedasjon for voksne og barn på klinikkene. Korttidsvirkende 
søvninduserende legemiddel som har rask effekt etter 10-15 minutter (raskere ved 
nesespray).  Effekten vil vedvare i ca. 30-50 minutter, men det vil være individuelle 
forskjeller. Legemidlet har trygg bivirkningsprofil så fremt det er brukt av trenet personale 
med riktig utstyr tilgjengelig. 

Se doseskjema under. 

Diazepam, kan administreres oralt eller rektalt og kan benyttes til barn og voksne.  
Diazepam har lang halveringstid og anbefales ikke for eldre pasienter eller pasienter med 
nedsatt leverfunksjon siden aktive metabolitter kan virke sederende i 2-3 døgn. Diazepam 
kan gis som beroligende kvelden før ved sterk tannbehandlingsangst (se tabell). 
Diazepam anbefales som førstevalg hos pasienter som benytter diazepam på annen 
indikasjon. 
 
Oksazepam har sammenliknet med Midazolam langsom absorpsjon og dermed relativt sent 
innsettende effekt (3-4 timer) med lang halveringstid (10-15 timer).  

Oksazepam er ikke godkjent til bruk hos barn med tannbehandlingsangst, men er det eneste 
godkjente preparat for voksne for denne behandlingsindikasjonen. I retningslinjene fra 
Statens legemiddelverk fra 2003 anbefales oksazepam som førstevalg til eldre og demente, 
men med lavere dosering 10 mg. 

Flunitrazepam er endret fra et legemiddel i reseptgruppe B til A grunnet risiko for 
legemiddelmisbruk og bivirkninger. Legemiddelet anbefales ikke benyttet ved sedasjon i 
allmennpraksis. Klinisk bruk ved IKO vurderes av spesialist i oral kirurgi og oral medisin, og 
kan benyttes på Avdeling for oral kirurgi og oral medisin ved behov. Spesialister i oral kirurgi 
og medisin har utvidede rettigheter til forskrivning av legemidler i henhold til nødvendig 
pasientbehandling i forbindelse med sin spesialistpraksis. 
 

11.1 Midazolam 
Indikasjon:  
Midazolam mikstur 2 mg/ml er førstehåndspreparat for sedasjon i odontologien. Det har 
kortest biologisk halveringstid av aktuelle benzodiazepiner i odontologisk praksis. 
Maksimaldosen er 6 ml (12 mg) midazolam.  

Bruk:  
Markedsførte legemiddelformer av midazolam i Norge og i de fleste andre land er 
injeksjonsvæske og munnvann (salgsnavn Buccolam, kun godkjent indisert til behandling av 
kramper/epilepsi hos barn). Bruk til premedikasjon til tannbehandling er utenfor godkjent 
indikasjon (off-label) og medfører et særskilt ansvar for rekvirerende tannlege. 

I tillegg fremstilles midazolam mikstur 2 mg/ml i apotek. Midazolam mikstur er markedsført 
i enkelte andre land og er godkjent til bruk hos barn < 18 år.  
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Midazolam nesespray er forholdsvis nytt i Norge, med liten praksiserfaring, og må bestilles 
med godkjennings-/registreringsfritak.  

Dosering:  

Oralt  - Peroralt 2 mg/ml: 0,5 mg midazolam/kg kroppsvekt med 12 mg som  
  maksimaldose også for personer over 25 kg. Appliseres bak i barnets munn 
  med en 5 ml sprøyte (uten kanyle) eller blandes i litt saft for peroral tilførsel. 
  Apotekfremstilt mikstur (2 mg/ml) av injeksjonsvæsken kan benyttes* 

Rektalt - i.v. løsning 5 mg/ml: Dose ca. 0,4 mg/kg kroppsvekt  

  Gis / appliseres 10-15 minutter før behandling 

Tabletter -  7,5 mg, grunnet maksdose på 12 mg, gis maksimalt 1 ½ tablett. 

Nesespray - Nazolam i 2,5 og 5 mg engangsdosett. 

 

* Vi anbefaler at legemidlet Ozalin (midazolam) mikstur benyttes. Hvis injeksjonsvæske 
likevel skal benyttes ved oral administrasjon vil vi anbefale dette gitt som apotekfremstilt 
mikstur (https://relis.no/sporsmal_og_svar/5-6033?source=relisdb). 
I Generell veileder i pediatri angir at midazolam injeksjonsvæske kan brukes peroralt for 
sedasjon, og oppgir en dosering på 0,5 mg/kg (maksimalt 20 mg) for barn opptil 18 år. Det 
oppgis videre at effekten vil vedvare i 30-50 minutter. Dosen kan blandes i (klar væske) 
konsentrert saft, eplejuice eller brus for å lette inntaket etter retningslinjer publisert fra Relis 
(6, 7).  
 

 

MIDAZOLAM Dosering til barn > 10 kg og > 2 år 

 

Dosering Midazolam  mikstur 2 mg/ml per os 

Dose 0,4 -0,5 mg/kg kroppsvekt. Gis 30 minutter før behandling 

Legemiddelform Dosering Maksimal dosering 

Mikstur, oralt 0,4-0,5 mg/kg 12 mg 

Løsning, rektalt 0,3-0,4 mg/kg 10 mg 

Tabletter 0,5 mg/kg 12 mg 

Vekt Dose (0,4 -0,5 mg/kg) Volum 

10 - 11 kg 5 mg 2,5 ml 
12 - 13 kg 6 mg  3,0 ml 
14 - 15 kg 7 mg  3,5 ml 
16 – 17 kg 8 mg 4,0 ml 
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Dosering tabletter 

Voksne:  7. 5 mg max dose 12 mg ( 1, 5 tabletter) 

Tas 60 min før behandling 

 

Dosering midazolam HCL nesespray (Nazolam®) 

Dosering til barn > 17 kg og > 2 år 
Det gis en unitdose (enten 2,5 mg eller 5 mg) i ett nesebor. 
Gis ca. 10 minutter før behandling. 

 
 

Eksempler preparater: 

Dormicum ® mikstur, tabletter 7,5 mg kan skaffes ved søknad til Statens legemiddelverk via 
apotek (godkjenningsfritak).  

Midazolam B.Braun 5 mg/ml inj./inf./rectalvæske 

Nazolam ® nesespray (godkjenningsfritak) (8,9) 

 

11.2 Diazepam 
Indikasjon:  
Akutt situasjonsangst som ved tannbehandling, krever relativt høy dosering.  
Ved søvnløshet kvelden før tannbehandling, kan man gi 5 mg Diazepam .   
Sedasjonsdose behandlingsdagen følger vanlig doseringsskjema (se skjema under). 
 
Bruk:  
Tidligere ble diazepam mest brukt. Nå foretrekkes mer kortvarigvirkende alternativ som 
midazolam, oksazepam og flunitrazepam (Relis) (10). 

 

18 -19 kg 9 mg 4,5 ml 
20 – 21 kg 10 mg 5,0 ml 
22 – 23 kg 11 mg 5,5 ml 
24 – 25 kg 12 mg 6,0 ml 

> 25 kg 12 mg 6,0 ml 

Vekt Total dose Sprayvolum Maksdose 

17-50 kg 2,5 mg 100 µl 5 mg 

>50 kg 5 mg 100 µl 10 mg (5 mg i hvert nesebor) 
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Dosering: 

Tabletter: 

Voksne:  

Ved situasjonsbestemt angst: 2–5 mg som en enkeltdose. 

Diazepam sedasjon: Voksne: 10-15 mg en time før tannbehandling. Maksimaldose 20 mg. 

Rektal væske: Voksne: 10–30 mg ved angst når peroral administrasjon ikke kan brukes.  

 

Barn: 

0,5–0,8 mg/kg fordelt på 1–3 doser. 

PER OS TIL PASIENTER > 4 ÅR Tablettene tas hele eller knuses minst 60 min før 
behandling  
REKTALT TIL BARN > 2 ÅR  Gis 10-15 min før behandling 
Ved søvnløshet kvelden før tannbehandling, kan man gi 5 mg Diazepam .   
Sedasjonsdose behandlingsdagen følger vanlig doseringsskjema. 
 
 
Samme skjema kan benyttes ved rektalsedasjon til barn > 2 år. 

Diazepam 2 mg: Eldre over 65 år og pasienter med nedsatt allmenntilstand: Dosen bør 
reduseres, og bør sjelden overskride 2 mg 2 ganger daglig  

Diazepam bør unngås på grunn av omdanning til desmetyldiazepam, som har lang 
halveringstid hos eldre, og kan gi forvirring, muskulær slapphet og ustøhet og fall. 

Referanse: Illustrert farmakologi, Thoresen, Hege; Simonsen, Terje; Lysaa, Roy. 2020. 4. 
utgave. Fagbokforlaget 

Eksempler legemidler: 

Vival ®: tabletter (11)  

Stesolid ®:  rektalløsning (12)  

 

Legemiddelform Alder 
Dosering 
(mg/kg) 

Maksimal  
dosering 

 

Tabletter 

 

4 – 8 år 0,5 – 0,8 mg/kg 15 mg 

> 8 år 0,2 – 0,5 mg/kg  15 mg 

Rektal løsning > 2 år 0,7 mg/kg 15 mg  
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11.3 Oksazepam 
Indikasjon:  
Oksazepam er det eneste benzodiazepinet i tablettform som er spesifikt godkjent ved 
tannbehandlingsangst. 
Premedisinering ved tannbehandling for voksne og eldre. 
Bruk:  
Langsom absorbsjon Cmax etter 2-4 timer, Biologisk t1/2 er vanligvis 10-15 timer, hvilket 
gjør at kumulasjon i kroppen ved gjentatt dosering blir relativt liten. 

Det bør utvises forsiktighet ved medisinering av barn, eldre, pasienter med hjerneskade, 
pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon og pasienter med kardiorespiratorisk svikt. 
Hos eldre kan forvirringstilstander oppstå ved for høy dosering. Bør ikke gis barn på grunn 
av langvarig virketid. 

Dosering: 
15 mg om kvelden dagen før samt 15 mg 1 time før behandlingen. 
Til eldre og svake pasienter 10 mg. 

Eksempler legemidler: 

Sobril®, se dosering (13). 

 

11.4 Flunitrazepam 
Flunitrazepam, Rohypnol® er fra 2003 regulert som A-preparat og bruk skal kun skje hvis 
andre sedativa som er regulert som B-preparater ikke kan gi tilstrekkelig effekt.  

Indikasjon:  
Skal kun benyttes av spesialist i Oral kirurgi på IKO ved spesialistprosedyrer som krever 
kraftig sedasjon av voksne. 
Bruk: 
Kan forskrives ved søknad om godkjenningsfritak, som gir et særlig ansvar for behandler når 
de skriver ut slike resepter/rekvisisjoner. Legemiddelverket forutsetter at legen/tannlegen 
har tilstrekkelig kunnskap om legemidlet til å vurdere om forskrivningen er forsvarlig og må 
gi pasienten informasjon om at legemidlet ikke er godkjent for aktuell bruk. 
Det har en rekke bivirkninger og kan gi seksuelle fantasier; skal ikke benyttes uten assistanse. 
Preparatet er kontraindisert til legemiddelmisbrukere. 

Dosering: 
Voksne: 1 mg (eldre/gamle 0,5 mg) 30–45 minutter før tannbehandling.  
 

 

11.5 Lystgass 
Indikasjon:  
Lystgassedasjon (dinitrogenoksid (N2O) + minst 40 % oksygen (O2)) krever egen norsk 
autorisasjon.  

Bruk:  
Velprøvet metode ved tannbehandling. Gir sedasjon, bløtvevsanalgesi og amnesi. 
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Lokalanestesi må gis i tillegg. Forutsetter at pasienten aksepterer nesemaske og kan puste 
gjennom nesen med åpen munn. 

Må benytte sedasjonsjournal og monitorering med pulsoksymeter. Fasteregler som ved 
medikamentell sedasjon. 

GABAA og NMDA reseptorer påvirkes av lystgass.  

Lystgass har anxiolytisk og sederende effekt som er koplet til varierende grad av  

analgesi og muskelrelaksasjon (14). Generelle regler for medikamentell behandling av 
tannbehandlingsangst følges (15). 

 

 

12 Pasienter med nevrologiske tilstander 
Pasienter med nevropsykiatriske sykdommer (autisme, ADHD) må behandles tverrfaglig. 

Tidligere ble diazepam mest brukt til odontologisk sedasjon, men nå foretrekkes midazolam 
pga. kortvarig effekt.  

Midazolam er ikke kontraindisert verken ved ADHD eller atomoksetinbruk. Paradokse 
reaksjoner forekommer, men da som resultat av overdosering. Gi legemidlet langsomt og 
lavest mulig effektiv dose (titrering). Videre kan man vurdere en testdose i forkant av aktuelt 
inngrep (16).  

Legemidler ved ADHD er sympatikomimetika som atomoksetin (Strattera) eller metylfenidat 
(Ritalin). 

Midazolam mikstur 2 mg/ml er førstehåndspreparat for sedasjon av pasienter, 0,5 mg/kg 
kroppsvekt med 12 mg som maksimaldose. 
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13 Anbefaling bruk av sedativa ved IKO - oppsummert 
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8. Doseskjema nasalt BZO.pdf 
9. Premedisinering med midazolam (relis.no) 
10. Premedikasjon og dosering av diazepam ved tannbehandlingsangst (relis.no) 

Det skal gjennomføres tilvenning og kognitive teknikker før og parallelt med 
behandlingen.  
Bruk av våken medikamentell sedasjon eller lystgass krever oppdatert 
akuttmedisinsk kompetanse (jevnlig instruksjon og trening på hjerte-
lungeredning (HLR)).  
Sedasjonsjournal må fylles ut og postoperativ informasjon må gis skriftlig. 
Midazolam anbefales som første valg ved våken sedasjon.  
Maksimal dose 12 mg. Barn doseres etter vekt. Gis 5-30 minutter før 
behandling (avh. av doseringsmåte). 
 Oksazepam 15 mg anbefales til voksne og 10 mg til eldre 1 time preoperativt 
og evt. samme dose kvelden før tannbehandling.  
Diazepam har lang halveringstid og anbefales til pasienter som bruker slike 
preparater fra før. 10-15 mg en time før tannbehandling. Kan også gis som 
angstdempende kvelden før behandling. 
Flunitrazepam kan benyttes av spesialister i oral kirurgi og medisin for sedering 
ved kirurgiske inngrep, basert på deres utvidede forskrivningsrett av 
legemidler. 
All sedasjon skal foregå på tannklinikk, bortsett fra evt. behandling ved 
søvnløshet kvelden før. tannbehandling 
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11. Vival (SPC) 
12. Stesolid (SPC)   
13. Sobril (SPC)  
14. Ullbro C, Koch G, Proczkowska M og Hallén JÅ. Lustgassedering inom 

tandvården.2022. Gothia Kompetens. ISBN 978-91-7741-296-0 
15. T11.4.14 Tannbehandlingsangst | Legemiddelhåndboka (legemiddelhandboka.no) 
16. Midazolam ved tannkirurgi hos ADHD-barn (relis.no) 
 
 
 

 

 

14 Vedlegg med lovverk 
Sedasjonsjournal til bruk ved sedasjon med benzodiazepiner og lystgass finnes på nettsiden 
https://www.odont.uio.no/iko/om/organisasjon/fagavd/pedodonti-atferdsfag-
rettsodontologi/rutiner-og-metoder/ 

 

 

 

14.1 Lovverk 
Lovverk ny forskrift fra 16.september 2022 (1). 

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m 

Kap. 3. Leges og tannleges rekvireringsrett og krav til rekvirering 

§ 3-1.Lege og tannleges rett til rekvirering 

Lege med norsk autorisasjon har, med de begrensninger som er gitt, rett til å rekvirere 
legemidler til human bruk. Lege med lisens for legevirksomhet i Norge kan, med de 
begrensninger som følger av lisensen, rekvirere legemidler til human bruk i den utstrekning 
det er nødvendig for utøvelsen av legevirksomheten. 

Tannlege med norsk autorisasjon eller lisens har, med de begrensninger som er gitt, rett til å 
rekvirere de legemidler til human bruk som er nødvendige for utøvelsen av 
tannlegevirksomheten. 
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Legemidler kan bare rekvireres i samsvar med hvilke reseptpliktige legemidler som skal ha en 
begrenset rekvirering, jf. legemiddelforskriften § 7-4 annet ledd. 

Reseptpliktige legemidler skal rekvireres som bruksferdige legemidler med mindre 
legemidlets holdbarhet forhindrer dette. 

Ved rekvirering av legemiddel uten markedsføringstillatelse i Norge skal legen og tannlegen 
gi en medisinsk begrunnelse for rekvireringen i pasientens journal, jf. legemiddelforskriften § 
2-5. Dette gjelder ikke for rekvirering av apotektilvirkede legemidler, men kun ved 
rekvirering av legemidler etter ordningen med godkjenningsfritak. 

Helsedirektoratet kan fastsette særskilte bestemmelser, herunder om rekvirering av forbudt 
narkotikum til medisinsk bruk, substitusjonslegemidler og botulinumtoksin. Disse skal 
offentliggjøres.  

§ 3-3.Tannleger, særregler (2) 

Til pasienter har tannleger rett til å rekvirere nødvendige legemidler på resept i forbindelse 
med tannbehandling og forebygging og behandling av sykdom i munnhule eller tilgrensende 
vev. 

Tannleger kan på resept rekvirere følgende legemidler med markedsføringstillatelse til oral 
og rektal bruk i minstepakning eller terapeutisk bruk i maksimalt 7 dager: 

a. Opioidholdige analgetika i ATC-gruppe N02A 

b. Anksiolytika i ATC-gruppe N05B 

c. Hypnotika og sedativa i ATC-gruppe N05C 

d. Hostedempende midler i ATC-gruppe R05D. 

Tannleger med spesialistgodkjenning i oral kirurgi og oral medisin kan, utover de legemidler 
som alle tannleger kan rekvirere til bruk på pasienter i tannlegevirksomheten, også rekvirere 
legemidler i den utstrekning som kreves for diagnostikk og behandling av sykdommer, skader 
og defekter i kjeve, munnhule samt omkringliggende vev. 

Bestemmelsene i første, annet og tredje ledd gjelder tilsvarende for tannleger som fyller 
vilkårene for å yte tjenester i Norge i samsvar med forskrift om godkjenning av helsepersonell 
i henhold til EØS-avtalen. 

§ 3-4.Særlige tilfeller 

Helsedirektoratet avgjør: 

a. Søknad om særskilt rekvireringsrett fra lege som ikke er omfattet av § 3-1 første ledd 
og § 3-2. 

b. I tvilstilfeller hvilke legemidler tannlegers rett til rekvirering etter § 3-1 annet ledd og 
§ 3-3 omfatter. 

c. Søknad fra tannleger om utvidet rett til rekvirering utover § 3-1 annet ledd og § 3-3. 
 

Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) (3) 

§ 7-3. Kriterier for plassering i reseptgruppe 
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Reseptpliktig legemiddel plasseres i reseptgruppe A, B eller C. 

Ved avgjørelsen av hvilken reseptgruppe legemidlet skal plasseres i, tas særlig hensyn til om 
legemidlet: 

a. inneholder en ikke-fritatt mengde av et stoff som er klassifisert som narkotisk eller 
psykotrop i henhold til internasjonale konvensjoner, 

b. dersom det ikke brukes på anbefalt måte, kan være forbundet med alvorlig risiko for 
legemiddelmisbruk, for avhengighet eller for at det benyttes til ulovlige formål, 

c. inneholder et stoff som fordi det er nytt eller har visse egenskaper, som et 
forsiktighetstiltak kan regnes under denne gruppe. 

Legemidlet kan plasseres i reseptgruppe A hvis ett eller flere av kriteriene eller hensynene i 
andre ledd anses oppfylt eller særlig tungtveiende. 

 

 

Referanser: 

1. Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m - Lovdatatet 
2. Leges og tannleges rekvireringsrett og krav til rekvirering - Helsedirektoratet- 

høringsutkast veileder  
3. Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) - Kapittel 7. Fastsettelse av 

reseptstatus mv. - Lovdata 
 


