Den norske tannlegeforenings standpunkt vedrørende

Tannbehandling i utlandet
Den frie konkurransen i tannlegemarkedet innebærer at norske pasienter i alminnelighet selv kan
velge hvilken tannlege de ønsker gå til. Pliktige medlemmer av folketrygden kan dessuten under visse
forutsetninger kreve trygdestønad for tannbehandling utført i annet EØS-land, etter samme regelverk
som for tilsvarende tannbehandling utført i Norge. Dette har medført at et økende antall pasienter
får utført planlagt tannbehandling i utlandet, spesielt innenfor EØS-området.
Den norske tannlegeforening (NTF) har ikke grunnlag for å kunne uttale seg om innholdet i
tannlegeutdanningen i andre land. Spesielt ser NTF ingen grunn til å betvile den faglige kompetansen
til tannleger i andre EØS-land. NTF ønsker derfor verken å advare mot eller å anbefale pasienter å
søke tannbehandling i disse landene.
Imidlertid vil NTF påpeke at språkvanskeligheter og tidspress, behandlingsfilosofi og etikk,
forbrukerrettigheter og klageordninger, muligheter for oppfølgende behandling og håndtering av
komplikasjoner er viktige forhold som den enkelte pasient må vurdere nøye før hun eller han velger å
få sin tannbehandling utført utenfor Norge.

NTF vil at pasientene skal være klar over følgende:















Man må selv ta ansvar for å kontrollere om tannlegen(e) som benyttes, er godkjent av de
nasjonale helsemyndighetene.
Norsk Pasientskadeerstatning, helsetjenestens forsikringsordning, gjelder ikke ved behandling i
utlandet.
Klagemulighetene er ikke nødvendigvis de samme i behandlingslandet som i Norge. NTFs
klageordning gjelder ikke, og man kan heller ikke påberope seg tilsynsordninger fra norske
helsemyndigheter.
Det er behandlingslandets bestemmelser om forbrukerrettigheter som gjelder.
Språkproblematikk kan føre til kommunikasjonssvikt mellom behandler og pasient.
Målet for forsvarlig tannbehandling er at pasientene skal få den behandlingen de har behov for;
ikke mindre og absolutt ikke mer.
Ethvert unødvendig inngrep i en tann, er et overgrep som det ikke er mulig å reversere.
Enkelte tannklinikker i utlandet legger mer vekt på salg av behandling enn på pasientens faktiske
behandlingsbehov.
Flere pasienter har fått eller er tilbudt til dels betydelig mer behandling enn de faktisk trenger.
Man bør ta seg tid til å vurdere behandlingstilbudet nøye før omfattende behandling iverksettes.
All tannbehandling av et visst omfang må følges opp, kontrolleres og justeres over tid,
fortrinnsvis der behandlingen ble utført.
Det finnes over hundre forskjellige implantatsystemer på verdensbasis, mens det i Norge bare
benyttes et fåtall. Ofte er det derfor ikke mulig å få oppfølgende behandling her i landet.
Oppfølging av tannbehandling utført i annet land/av annen behandler kan være problematisk
som følge av forhold knyttet til mulig overtakelse av juridisk behandlingsansvar.
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