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Forslag om navneendring for oral kirurgi og oral medisin (OKM) 
 

Helsedirektoratet mottok underveis i arbeidet med oppdraget følgende forslag fra OKM-gruppen; 

 
Komiteen anbefaler sterkt at spesialitetens nåværende navn, oral kirurgi og oral medisin, 

endres til "kjevekirurgi og munnhulesykdommer".    

Dette gjenspeiler bedre spesialitetens innhold, som omfatter alle vanlige kirurgiske 

prosedyrer på tenner, kjever og tilgrensende vev, ikke kun begrenset av munnhulen, men 

også diagnostikk og behandling av alle munnhulens sykdommer. 

Navnet er ellers språklig bedre egnet i norsk dagligtale. «Oral kirurgi og oral medisin» er en 

svært lite brukt benevnelse utenfor rent odontologiske fagmiljøer, og i vanlig dagligtale og i 

samarbeid med andre helseaktører blir spesialister i oral kirurgi og oral medisin oftest omtalt 

som «kjevekirurger» eller «kjeveortopeder».  

Det siste er som kjent navn på en annen, ikke-kirurgisk odontologisk spesialitet, noe som kan 

føre til uheldige misforståelser. Det er en tendens, også støttet av Den norske legeforening, 

at navn på spesialiteter om mulig bør unngå latinske betegnelser.  

Vi er klar over at navnet Kjevekirurgi og munnhulesykdommer tidligere var navnet på en 

medisinsk spesialitet. Denne spesialiteten kjempet en kamp i mange år, tildels innad i 

legeforeningen, om å bytte navn til "maxillofacial kirurgi", noe de fikk endelig gjennomslag 

for i 2011.  

Det bør således ikke være noe sterkt eierskap til dette navnet blant maxillofacialkirurgene. 

Det er dessuten nå ca. 10 år siden det aktuelle navnebyttet fant sted. "Norsk forening for 

kjevekirurgi og munnhulesykdommer" (org. nr. 912636453) ble stiftet av personer med 

spesialitet innen oral kirurgi og oral medisin allerede i 2013 uten at dette noen gang har vært 

gjenstand for klager fra noen medisinsk spesialitet.  

Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin har hatt «kjevekirurgi.org» som sin offisielle 

nettside i godt over 10 år. At «kjevekirurgi» kan beskrives som en odontologisk disiplin 

støttes også av definisjonene i Store norske leksikon (SNL). 

Norges største kjevekirurgisk avdeling, ved Haukeland univ. sjukehus, har kun ansatt kirurger 

med spesialitet i oral kirurgi og oral medisin, og har hatt det de siste 25 år. Avdelingen heter 

allikevel nettopp «Kjevekirurgisk avdeling».   

Det foreslåtte navnebyttet har støtte fra Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin, Den 
norske tannlegeforening, utdanningsinstitusjonene, fagansvarlig i SNL og de impliserte 
fagmiljøene ved norske sykehus.      
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