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Tandlægeforeningen har følgende bemærkninger: 
 
Tandlægeforeningen kan på ingen måde acceptere, at der lægges begrænsnin-
ger i kvaliteten af det behandlingsfaglige, når der end ikke i referencerne findes 
belæg for det. 
 
Det mener Tandlægeforeningen, at udkastet til NIR for tandklinikker 2. udgave 
2019 gør ved på side 19 og side 39 at udtrykke, at lupbriller og personlige bril-
ler ikke kan erstatte beskyttelsesbriller/visir. 
 
Statens Serum Institut tolker med henvisning til en reference fra DH – De-
partment of Health: Decontamination Health Technical Memorandum 10-05: 
decontamination in primary care dental practices. Edition 2013 samt NIR om 
generelle forholdsregler i sundhedssektoren, at lupbriller og private briller ikke 
kan erstatte beskyttelsesbriller/visir.  
 
Tandlægeforeningen tolker referencen således:  
DH – Department of Health: Decontamination Health Technical Memorandum 
10-05: decontamination in primary care dental practices. Edition 2013 skriver 
følgende: 
 
“Spectacles do not provide sufficient eye protection unless specifically designed 
for the purpose. It is advisable to wear a visor or face shield over spectacles; 
this gives added protection for prescription glasses.” 
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NIR om generelle forholdsregler i sundhedssektoren skriver følgende: 
 
”Procedure for brug af beskyttelsesbriller og visir  
• Beskyttelsesbriller/visir skal anbringes, så øjnene er dækket.  
• I nogle situationer kan det være hensigtsmæssigt at anvende visir, der dæk-
ker hele ansigtet, men som stadig tillader, at patienten/borgeren kan se bruge-
rens ansigt (fx på genoptræningsafdelinger).  
• Flergangsbeskyttelsesbriller rengøres efter brug.  
• Engangsbeskyttelsesbriller og visir kasseres.” 
 
Tandlægeforeningen tolker ud fra Statens Serums Instituts egne referencer, at 
egne briller, der yder samme beskyttelse som beskyttelsesbriller – herunder 
lupbriller – kan bruges som flergangsbeskyttelsesbriller uden yderligere be-
skyttelse. 
 
Lupbriller er et unikt hjælperedskab ved tandbehandling. De højner det faglige 
niveau og derved højner de patientsikkerheden. Da det ikke er muligt at bruge 
lupbriller sammen med visir kræver Tandlægeforeningen, at sætningerne ud-
formes således:  
 
”At man bør bruge briller herunder lupbriller, der blandt andet er designet til 
beskyttelse af øjnene”. 
 

 
 


