HVORFOR GJØRE TANNBEHANDLING I NORGE?

Norske tannleger tilbyr langsiktig oppfølging,
og stiller strenge krav til god kvalitet i alle ledd.
Norge har strenge retningslinjer for kontroll
av materialer og forsvarlig tannbehandling.

Din tannlege kjenner dine behov og er
tilstede for din fremtidige tannhelse.
God tannbehandling kan aldri bli en
ferieaktivitet. La deg ikke styre av
forlokkende og påtrengende
markedsføring

TANN TUR I SME

TE N KER DU AT TA N NBE HA ND L I NG I
U T L A N DE T K A N VÆ RE N O E F OR DEG ?
ANBEFALINGER FRA
DIN TANNLEGE FØR
DU TAR DITT VALG

TANNTUR I SME

Tannbehandling er et tillitsforhold mellom tannlege
for et godt og langsiktig resultat. I utlandet kan det
lang reise og tidspress. I Norge har du som pasient
behandlingen utføres i utlandet, herunder klagemuli
kan forhåndsgodkjenne eller garantere stønad fra tr
sykdomsbilde og medikamentbruk kan påføres størr

Dette må du vurdere…
• Pasienten er selv ansvarlig for å innhente
dokumentasjon for eventuelle rettigheter
til trygdestønad. Vurdering av denne
dokumentasjonen foretas av HELFO
• Oppgitte priser er ofte ikke
sluttregningen. Muligheten for
”overbehandling” er tilstede. Du må
forsikre deg om at den behandlingen du
forespeiles faktisk er den du trenger og
ønsker
• Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
gjelder ikke for behandling utført utenfor
Norges grenser
• Behandling som utføres på kort tid
og under tidspress kan gi usikker
varighet og kvalitet

annlege og pasient. Tillit er avgjørende
t kan dette kompliseres av språkproblemer,
pasient rettigheter som du kan miste dersom
klagemuligheter. Ingen utenlandske tannklinikker
nad fra trygden. Pasienter med omfattende
øres større risiko.

• Ved implantatbehandling er det
vanskelig å kontrollere hvilke systemer
som er brukt og om disse er originale.
Dette kan medføre hindringer for deg
senere dersom noe går galt og du ønsker
oppfølging i Norge.
• Oppfølging av utenlandsbehandling kan
bli svært vanskelig her hjemme, og du
risikerer å måtte reise tilbake for egen
regning ved komplikasjoner
• Ukjente materialer kan gi allergiske
reaksjoner og ha dårligere kvalitet

• Utenlandsbehandling kan
medføre økt risiko for alvorlig smitte
pga. multiresistente bakterier - såkalt
MRSA-smitte. Denne risikoen får for
tiden stor oppmerksomhet og mye
omtale i media.

Ønsker du ytterligere
informasjon?
Oppsøk Tannlegeforeningens
nettside www.tannlegeforeningen.no
Gå via fanen “PROFESJON OG FAG”
til “Tannbehandling i utlandet”

