
 

Retningslinjer for bruk av narkose 
ved tannbehandling 

 

Som ved all annen behandling, må det foretas en vurdering av fordeler kontra risiko for den enkelte 

pasient. Dette gjelder spesielt ved bruk av narkose. 

Før det blir vurdert tannbehandling i narkose må pasienten har gått gjennom tilvenning / 

behandlingsforsøk hos minst to forskjellige behandler. Dette skal være dokumentert i pasientjournal 

og henvisningen til narkose skal underskrives av både henvisende tannlege /tannpleier. 

Hvis det er ikke mulig med tilvenning/behandlingsforsøk pga pasientens helse - eller sinnstilstanden 

må det dokumenteres.  

Tannbehandling i narkose kan være et nødvendig hjelpemiddel for pasienter som ikke kan 

behandles på tannklinikken ved hjelp av tilvenning eller premedikasjon. Årsakene til det kan være 

for eksempel mangle evne til å ta imot helsehjelp, pasienter som er behandlingsumoden eller 

tidligere traume. Derfor er det veldig viktig at pasienten følges opp av den henvisende tannlegen / 

tannpleieren. I det fleste tilfelle ønsker vi en kontrolltime hos den henvisende i løp av 14 dager etter 

narkosebehandling, for å komme i en god recall rutine. Vi sender ut epost etter pasienten er ferdig 

med narkosebehandling.  

Før henvisning skal pasienten, foresatte/ pårørende ha fått muntlig og skriftlig informasjon om 

narkosebehandling og et aktiv samtykke må dokumenteres i pasientjournal. Som skriftlig 

informasjon skal det utleveres «informasjon til pasienter som skal til tannbehandling i narkose» og 

informasjon om selve narkosen kan hentes for eksempel her.  

https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/anestesi/narkose/?utm_source=sumome&utm_medium=email&

utm_campaign=sumome_share 

I tillegg må pasienten eller en relevant person signere samtykkeerklæringsskjema som returneres 

sammen med gjestepasientskjema/legeskjema. Begge skjemaene får pasienten utlevert av 

henvisende tannlege, når det er bestemt at pasienten skal henvises til tannbehandling i narkose.  
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Om narkose: 

Målsetting ved tannbehandling i narkose er å løse akutte dentale problemer og utføre 

tannbehandling der det er ikke mulig å få til behandling på en annen måte. Med unntatt av 

pasienter som mangler kognitiv evnet til å samarbeide med tannhelsepersonell på langsikt, som for 

eksempel pasienter med cerebral parese eller langkommet demens, skal tannbehandling i narkose 

ikke være behandlingsalternativ til vanlig behandling hos tannlegen. Øverste målet må være å gjøre 

pasienten motivert og i stand til å motta tannbehandling på kontoret etter narkosebehandling.  

Dette skal skje via tett oppfølging etter narkosebehandling og for voksene odontofobi pasienter via 

TOOteamet. 

 

Behandlingsspektrum:  

• Us, rtg, tannrens 

• Fyllinger, ekstraksjoner 

• Endo (kun fra 5 til 5) 

• Retinerte visdomstenner, feste sleper på retinerte hjørnetenner 

• Enkelkroner eller mindre broer (fra 5 til 5), må vurderes individuelt 

• Spesialistbehandling av oralkirurg eller endospesialisten. 

• Implantatprotetikk fronttannregion.  

• Ingen implantatbehandling i narkose. 

• Lippebånd, tungebåndplastik 

• Utvidet behandling. For eksempel hvis legen sender rekvisisjon er det mulig til å ta 

blodprøver under narkose. 

 

Indikasjoner for henvisning:  

• Funksjonshemmede 

• Demente, Alzheimer 

• Psykiatriske pasienter 

• Medisinsk ikke mulig med vanlig behandling (Allergi lokalbedøvelse) ingen HELFO refusjon  

• Ukontrollerbart brekningsrefleks 

• Ruspasienter 

• ADHD 

• Små barn 0-6/8 år, umoden og stort behandlingsbehov 

• Barn 6/8- 15 år, tannlegeskrekk / sprøyteskrekk, behandlingsvegring 

• 16- 20 år, tannlegeskrekk / sprøyteskrekk, behandlingsvegring 

• Voksene pasienter med odontofobi (husk at det finnes TOO)  
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Kontraindikasjoner: 

• Tannbehandlinger som ikke lar seg gjennomføre under narkosebehandling 

• Helsetilstanden av pasienten 

• Pasienten har ingen ledsager under oppholdet på sykehus 

 

Henvisningsrutiner: 

 

• Informasjon (muntlig og skriftlig) skal være gitt pasienten/foreldrene/foresatte/verge  

• Utlevering av: 

- «Informasjon til pasienter som skal til tannbehandling i narkose»  

- legeerklæring for fastlegen:  

• «Legeundersøkelse» for Larvik og «Gjestepasientskjema» for Porsgrunn  

- narkosetillatelse: «Samtykkeerklæring ved tannbehandling i narkose» 

• Aktiv samtykke skal dokumenteres i pasientjournalen eller tvangsvedtak må vurderes og 

søkes om ved behov. Det finnes egen veileder for det som må følges.  

• Helseskjema i pasientjournal må oppdateres på nytt ved henvisning 

• Pasientopplysninger (adresse, telefonnummer etc.) må oppdateres før henvisning 

Etter returnering av utfylte legeerklæring og signerte narkosetillatelse  

• Selve henvisning (med begrunnelse hvorfor pasienten må behandles i narkose og 

behandlingsplan) og helseskjemaet tas ut fra Opus  

• Legeerklæring kontrolleres  

• Narkosetillatelse kontrolleres  

• Godkjent tvangsvedtak hvis det var behov for å søke om 

• Gå gjennom sjekkliste for henvisning i narkose for å dobbeltsjekke og skrive under 

• Sender alle papirene til narkosetannlegen 

 


