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Svært godt fornøyd: Olav Stene fra Larvik dro til Ungarn for å reparere tennene etter skader. Det sparte han store penger på. (Foto: Bjørn-Tore
Sandbrekkene)
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Betalte 14.000 kroner for tannbehandlingen. I Norge hadde prisen
trolig vært på over 50.000 kroner.
Uføretrygdede Olav Stene (63) fra Larvik hadde ikke råd til å få
reparert tennene sine i Norge. Da bestemte han seg for å lete etter
alternativer på nettet.
– Det har jeg ikke angret en dag på. Nå har jeg fått reparert tennene
mine på en fantastisk flott måte, og har spart flere titusener, sier
Stene til avisa.
Olav Stene lever på uføretrygd etter å ha fått løsemiddelskader under
sin tid som sjømann. I vår fikk han skader i tennene foran, og var nødt
til å få skadene utbedret.
– Jeg tok ikke kontakt med tannlege i Norge, men snakket med en
kamerat som hadde fått utbedret omtrent tilsvarende skader i
Sverige. Han hadde betalt nesten 80.000 kroner for behandlingen, og
da forsto jeg at det ikke kunne blir aktuelt for meg å gjøre det i Norge.
Og støtte er det jo nesten umulig å få, sier Stene.

Lånopptak uaktuelt
Det å ta opp et stort lån for å få tannbehandling var uaktuelt for Larvikmannen, men så fikk han ideen om å sjekke mulighetene for å kjøpe
behandling utenlands.
– Jeg søkte på internett og etter kort tid kom jeg over en klinikk i
Budapest i Ungarn. Den så veldig seriøs ut på hjemmesidene, og
både tekst og referanser var også på norsk. Så ringte jeg og fikk
snakke med en norsktalende sekretær. Midt i juli var jeg på plass for
behandling, sier Olav Stene.

Lave priser: 14.110 kroner kom fakturaen på etter tannbehandlingen i Ungarn.
Prisen i Norge ville trolig vært på over 50.000. (Faksimile av fakturaen)
SE FAKTURAEN I STØRRE FORMAT

Stene forteller at han ble tatt imot på flyplassen, ble kjørt gratis til
hotellet, og på klinikken fikk han førsteklasses service og rask
behandling.
– De ordnet til og med sightseeing for meg i byen, og både bedøvelse
og røntgen var uten tillegg. Regningen jeg fikk var på 14.000 kroner,
og med fem års garanti på kjøpet. Og flybilletten kostet meg bare
2.600 kroner, sier han.

Reagerer på advarsler om å reise utenlands for
behandling
Stene sier at han reagerer på at myndighetene advarer mot
tannbehandling utenlands, og at hans erfaring er klart det motsatte.
– Det jeg opplevde ved klinikken var at de hadde spesialister på et
svært høyt nivå, og servicen var fantastisk, sier han til avisa.
– Det å få reparert tenner har i høyeste grad med livskvalitet å gjøre,
og det er trist at man ikke får støtte til behandling av mange problemer
her hjemme. Hadde ikke jeg funnet fram til denne muligheten hadde
jeg måttet leve med problemene. Det hadde gitt meg et langt dårligere
liv enn det jeg har nå, sier han.
Nå har han snart tenkt seg tilbake til klinikken.
Se bildene
– Jeg mangler noen tenner bak i munnen. Nå ser jeg at det er mulig å
få satt inn nye her også. Det trodde jeg aldri at jeg ville fått råd til, sier
Olav Stene.
ØP har kontrollert prisene med en gjennomsnittlig priset tannklinikk i
Larvik, og med samme behandlinger Stene mottok i Budapest,
kommer prisen på rundt 50.000 kroner. Den enkeltposten som hadde
størst differanse i prisen var for «midlertidig bro». Olav Stene betalte i
Ungarn 716 kroner for bro med fire ledd, mens prisen ifølge tannleger
i Larvik, som ØP har snakket med, er på cirka 20.000 kroner.
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Søkte ikke NAV
Olav Stene forteller at han etter å ha gjort undersøkelser valgte å ikke
forsøke å søke NAV om støtte til behandling i Norge.
- De problemene jeg hadde ikke noe med sykdom å gjøre, og jeg var
heller ikke påført ytre skader. Jeg hadde brist i en tann, og de andre
tennene foran var slitt slik at de ikke lenger var pene. Slikt får man
neppe støtte til, men for meg betydde det å reparere tennene å få en
bedre livskvalitet, sier Stene.
I Ungarn fikk Stene satt på hel porselen krone på tannen som hadde
brist og tre andre tenner, og han fikk midlertidig bro mens kronene ble
laget. Han fikk også fjerne amalgam og fikk ny fylling av kompositt i to
tenner.
- I tillegg ble all tannstein i tennene fjernet, og jeg tok tannbleking,
forteller Stene.

Hadde ikke fått støtte
Generalsekretær i Den Norske Tannlegeforening, Richard Næss,
bekrefter overfor avisa at behandlingen Olav Stene fikk neppe ville ha
ført til refusjon fra NAV.
- Refusjon gis dersom pasienten har bestemte medisinske diagnoser,
tannkjøttsykdom eller problemene stammer fra en ytre skade, som en
ulykke eller liknende. Støtte til påsetting av ny krone etter slitasje kan
gis, men det betinger at man først har forsøkt med plastfyllinger, sier
Næss.
Når det gjelder fjerning av amalgam, så gis det med meget få unntak
ikke støtte til dette ifølge Næss.
Næss understreker at hans konklusjon baserer seg på at den
beskrivelsen Olav Stene har gitt i forhold til behandlingen gjennom
avisa.

Stadig flere reiser ut for behandling
Den norske tannlegeforening har merket seg at en økende andel
pasienter som reiser utenlands for å få tannbehandling.
– Vår oppfatning er at det er opp til hver enkelt pasient å velge hva de
ønsker, men vi håper de tenker seg godt om først, sier Øyvind
Asmyhr, utdanningssjef i tannlegeforeningen, og tannlege.
– Jeg vil ikke si at det er en uttalt risiko å utføre tannbehandlinger i
utlandet, men folk må være klar over at den finnes.
Han presiserer at det er mange dyktige tannleger og gode klinikker i
utlandet, men at problemet oppstår når man havner hos noen som
ikke er så gode.
– Vi kan ikke uttale oss om den generelle kvaliteten på
tannbehandlinger som foretas utenlands, og norske tannleger er langt
fra de eneste som kan utføre en god jobb, men vi har sett en del
stygge eksempler hvor det har gått galt. Og det er ikke alltid like lett å
rette opp i ettertid, sier Asmyhr.
Asmyhr er enig i at det er snakk om en stor prisforskjell på
utenlandske tannbehandlinger kontra å gjøre samme jobb i Norge.
– Men vi må huske at det er generelt lavere prisnivå på tjenester i
utlandet, også helsetjenester. En annen ting som kan være
avgjørende er materialet tannlegene bruker i behandlingene sine. I
Norge bruker vi kun godkjente og anerkjente materialer, mens man
andre steder kan bruker billigere, og kanskje uprøvde materialer av
dårligere kvalitet, sier han.
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Hva gjelder for hvilke grupper?
Trygdestønad til tannbehandling ytes etter
folketrygdloven § 5-6.
1. Sjelden medisinsk tilstand
2. Leppe-kjeve-ganespalte
3. Kreft i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen
4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlig medisinske
tilstander
5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (kirurgisk og
oralmedisinsk behandling)
6. Periodontitt - systematisk behandling og rehabilitering
7. Tannutviklingsforstyrrelser - agenesier, emalje- og dentinfeil,
retinerte tenner
8. Bittanomalier - kjeveortopedisk behandling
9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
10. Hyposalivasjon - munntørrhet
11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
13. Tannskade ved ulykke, ikke yrkesskade
14. Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig
nedsatt funksjonsevne
(Kilde: Norsk tannlegeforrening)

På forsiden nå

Etterlyser
vitner til
kvinneskrik
NYHETER Politiet etterlyser vitner
som kan ha hørt kvinneskrik ved
Breviksbroen natt til 3. august.
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