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1. Endringer siden forrige versjon 
Første versjon. 
 
2. Hensikt og omfang/formål 
Bruk av personlig verneutstyr(PVU) under pasientbehandling skal beskytte pasient og 
student/personal mot smitte og kjemiske farer.  
Prosedyren gjelder alle ansatte, studenter, stipendiater, hospitanter og andre som har 
pasientkontakt.  
 
3. Ansvar  
Fagledere og ledere med personalansvar for klinisk personal, har ansvar for at prosedyren gjøres 
kjent og følges i sine klinikker. Avdelingene har ansvar for å legge til rette for bruk av personlig 
verneutstyr og gjøre dette lett tilgjengelig for brukerne. 
Instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi har ansvar for at prosedyren blir oppdatert og 
revidert. 
 
4. Fremgangsmåte  
Bruk av PVU anbefales i henhold til basalt smittevern og vern mot kjemiske farer.  
PVU skal beskytte mot sprut og aerosoler fra biologisk materiale, legemidler eller kjemiske stoffer. 
 
4.1. Hansker.  
Brukes ved all kontakt med kroppsvæsker, slimhinner, ikke intakt hud, forurensede gjenstander, 
utstyr og overflater.  
Valg av hanske er viktig for god beskyttelse. Lateks – eller nitrilhansker anbefales som førstevalg i 
situasjoner hvor det er kontakt med blod/kroppsvæsker og forurenset utstyr, ved administrering av 
medikamenter, som cytostatica og antibiotika, ved bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler og andre 
arbeidsoppgaver som gir mer belastning på hanskene. For å sikre tilstrekkelig beskyttelse bør det 
benyttes hansker med lang mansjett (Fhi, Håndhygieneveilederen). 
 
4.2. Munnbind  
Brukes ved all pasientbehandling hvor det kan oppstå sprut av kroppsvæsker inklusive blod og/eller 
kjemiske stoffer. Det benyttes munnbind type II eller IIR. 

 Håndhygiene utføres før man henter og tar på seg munnbind. 

 Fest munnbindet slik at både nese og munn er dekket og det blir minst mulig 
sidelekkasje. Klem nesebøylen godt over neseryggen.  

 Strikker festes bak ørene. Snorer knytes bak i nakken og oppå hodet – nakkesnorer skal 
ikke krysse hodesnorene fordi man får økt lekkasje på sidene av munnbindet.  

 Utfør håndhygiene etter at munnbindet er tatt på. 

 Berør ikke munnbindet under bruk da dette medfører forurensning av hendene. 
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 Brukt munnbind er å betrakte som infisert materiale og skal kastes umiddelbart etter 
bruk. 

 Munnbind skal ikke henge rundt halsen for gjenbruk. 

 Ved ny pasient kreves nytt munnbind. 

 Utfør håndhygiene etter at munnbindet er tatt av og kaste 
 
4.3. Åndedrettsvern 
Åndedrettsvern type FPP2/FPP3 benyttes under aerosolgenererende prosedyrer hvor pasienten har 
kjent smitte som kan spres ved aerosolgenerende behandling. 
 
4.3. Øyevern  
Øyevern som vernebriller eller visir beskytter slimhinnene i øynene og skal brukes ved alle 
undersøkelser i munn, ved fare for sprut av kroppsvæsker, dentale materialer eller kjemiske stoffer. 

 Håndhygiene utføres før man henter og tar på seg øyebeskyttelse 

 Øyebeskyttelse/visir tas av etter endt prosedyre. 

 Engangsbeskyttelse kastes 

 Flergangsbeskyttelse legges på anvist sted for desinfeksjon. 

 Utfør hånddesinfeksjon etter at øyebeskyttelse er fjernet. 

 Behandler bør også vurdere i hvert tilfelle hvorvidt det er anbefalt at også pasienten benytter 
øyebeskyttelse. 

 
4.4. Dekkestykke  
Dekkestykke i tekstil eller engangsmateriale benyttes ved all behandling med fare for sprut og/eller 
aerosoldannelse. Dette for å beskytte arbeidstøyet og huden mot forurensning med biologiske eller 
kjemiske stoffer. Gjelder ved all klinisk pasientbehandling ved Institutt for klinisk odontologi.  
 
4.5. Lue/hette 
Benyttes ved all behandling med fare for sprut og/eller aerosoldannelse. Gjelder ved all klinisk 
pasientbehandling ved Institutt for klinisk odontologi.  
 
5. Definisjon 
Munnbind/kirurgisk munnbind som benyttes på det Odontologiske Fakultet skal være i henhold til 
NS-EN standard 14683. Munnbind skal være CE-merket iht Direktivet for medisinsk utstyr, 93/42 i 
klasse 1.  
 
6. Avvik eller dissens 
Avvik på prosedyre meldes nærmeste leder og meldes i UiOs meldesystem for HMS avvik.  
 
7. Referanser og henvisninger. 

 Tannhelsetjenesten - FHI 

 Faglige anbefalinger for smittevern i odontologi 

 Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta (Smittevern 15) - FHI 

 Biologiske faktorer 

 Håndhygieneveilederen - Hansker 

 Forskrift om endring i forskrift om vern av arbeidstakerne mot farer ved arbeid med 
biologiske faktorer - Lovdata 

 Link til bestilling av standarden Medisinske ansiktsmasker - Krav og prøvingsmetoderNS-EN 
14683:2014 

 
 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tannhelsetjenesten/
https://www.odont.uio.no/om/hms/dokumenter/fagligeanbefalingersmitteverntannhelsetjeneste.pdf
https://www.fhi.no/publ/eldre/rettleiar-til-forskrift-om-smitteve/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/
https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/i-praksis/hansker-hudreaksjoner-og-negler/
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-06-20-825
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-06-20-825
https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=698753
https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=698753

