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Hva er akutt tannbehandlingsbehov eller nødvendig 
helsehjelp?  
 

Øyeblikkelig hjelp-funksjonen ved Det odontologiske fakultet under 
beredskapsperioden ved Coronavirus – Covid-19 pandemien  
  

Det odontologiske fakultet iverksetter tiltak for å ivareta plikten til å yte øyeblikkelig hjelp i tråd med 
Helsepersonell lovens kapittel 2, § 7. Etter helsepersonell loven har alle grupper helsepersonell, - tannleger, 
sykepleiere, tannhelsesekretærer, tannteknikere og tannpleiere plikt etter den samme bestemmelsen.  
 
Øyeblikkelig hjelp defineres i dette tilfellet som:  
 

1. Behandling som er nødvendig for å gjenopprette og/eller vedlikeholde vitale funksjoner, d.v.s. de tilfeller 
der det står om livet. 
2. Å forhindre og/eller begrense alvorlig funksjonsnedsettelse som følge av skade eller sykdom.  
3. Å gi adekvat smertebehandling. 
 

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) - Lovdata 

 
Akutt tannbehandlingsbehov / øyeblikkelig hjelp 

(Oversatt fra American Dental Association, mars 2020) 
 

Denne veiledningen kan endres etter hvert som COVID-19-pandemien utvikler seg. Tannleger bør 

bruke sitt faglige skjønn for å bestemme pasientens behov for øyeblikkelig hjelp. 

Akutte tannbehandlingsbehov som krever øyeblikkelig behandling, kan være pågående blødning, 

alvorlig smerte eller infeksjon, og inkluderer: 

• Ukontrollert blødning.  

• Cellulitt eller en diffus bakterieinfeksjon i bløtvevet med intraoral eller ekstraoral hevelse som 

potensielt kan kompromittere pasientens luftveier.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64#KAPITTEL_2
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• Traumer som involverer ansiktsbein som potensielt kan kompromittere pasientens luftveier.  

Nødvendig odontologisk helsehjelp er å håndtere tilstander som krever behandling for å lindre 

alvorlige smerter og/eller risiko for infeksjon og for å avlaste akuttmottak og legevakt.  

• Sterke smerter i forbindelse med pulpitt.  

• Perikoronitt eller annen visdomstannsproblematikk.  

• Kirurgisk postoperativ ostitt, dry socket  

• Abscess eller lokal bakteriell infeksjon som gir lokalisert smerte og hevelse.  

• Tannfrakturer som kan forårsake smerte eller traume mot bløtvevet.  

• Tannskader/traumer hvor tann er slått løs eller eksartikulert.  

• Nødvendig sanering av potensielle infeksjonsområder før oppstart av kritisk medisinsk 

behandling som eksempelvis ved strålebehandling i hode-/halsregionen og enkelte 

hjerteoperasjoner. 

• Krone/brosementering hvis den midlertidige restaurering tapes, blir ødelagt eller forårsaker 

plager.  

• Biopsi av unormalt vev.  

Annen nødvendig tannbehandling:  

• Omfattende karies eller mangelfulle restaureringer som forårsaker smerte.  

• Fjerning av sutur.  

• Protesejustering på stråle-/onkologipasienter.  

• Protesejusteringer eller reparasjoner når funksjon er redusert.  

• Klipping eller justering av kjeveortopedisk apparatur, bue eller ligatur som skader eller irriterer 

slimhinnen.  

Rutiner for tannbehandling som ikke krever øyeblikkelig hjelp 

Rutinemessige eller ikke-akutte tannprosedyrer inkluderer, men er ikke begrenset til: 
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• Innledende eller periodiske orale undersøkelser og tilbakekallingsbesøk, inkludert 
rutinemessige røntgenbilder.  

• Rutinemessig tannrens og forebyggende behandling.  

• Andre ortodontiske prosedyrer enn de som er nevnt under akutte problemer (f.eks. smerte, 
infeksjon, traumer).  

• Ekstraksjon av asymptomatiske tenner.  

• Restorativ tannbehandling inkludert behandling av asymptomatiske kariesangrep. 

• Estetisk tannbehandling.  

 

 

 


