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Hva mener NTF om tannbehandling i utlandet?

•Fri konkurranse og pasienten kan selv velge hvilken 
behandler de ønsker. 

•Kan også under visse forutsetninger ta med seg 
trygdestønad til utlandet 

https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/tannbehandling-i-eu-eos/

https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/tannbehandling-i-eu-eos/


•Ikke grunnlag for å kunne uttale oss om innholdet i 
tannlegeutdanningen i andre land.

•Yrkeskvalifikasjonsdirektiv likestiller utdanning i EØS land..

•Men noen faktorer pasienter bør være klar over…
–Språkvansker

–Tidspress for behandling

–Behandlingsfilosofi

–Forbrukerrettigheter og klageordninger

–Håndtering av komplikasjoner i etterkant



FHI om planlagt helsebehandling i utlandet

• Unngå helsebehandling i land utenfor Norge dersom du kan få utført behandlingen i Norge. 
Dette gjelder også tannbehandling. Risikoen for å bli smittet med resistente bakterier er mye 
større ved behandling i helsetjenester utenfor Norge enn i Norge.

• Det er størst risiko dersom du blir innlagt for behandling på sykehus. Det er også en økt risiko 
knyttet til kirurgiske inngrep eller annen behandling i andre helsetjenester enn sykehus, for 
eksempel hos allmennlege eller tannlege. Det er viktig å oppsøke legehjelp/sykehus ved akutt 
behov for helsehjelp under reise, men planlagt behandling i utlandet er ikke anbefalt, spesielt i 
land med høy forekomst av resistente bakterier.

• Rådene er faglig gjennomgått og oppdatert 12.05.2022



Noe uro blant tannleger

•Mange tannleger litt skeptiske til å starte på behandling av 
pasienter som har mottatt omfattende tannbehandling i utlandet

•Urolige for å overta økonomisk ansvar

(gikk noen vandrehistorier)



Kan man nekte å behandle pasienter som har vært i utlandet?

Utgangspunkt : samme plikt til å motta slike pasienter som andre

–Mottatt utenlandsbehandling ikke saklig grunn alene til å nekte 

–Kompliserte tilfeller?  Henvise …..



Utenom akutt-tilfellene, når kan vi nekte å behandle en pasient?

• I utgangspunktet fritt behandlervalg og plikt til å ta imot pasienter.

• Etiske regler § 6: En pasient må fritt kunne velge tannlege. Tannlegen kan avslå å ta en 
pasient under behandling når det foreligger rimelig grunn for dette.

Rimelig grunn:

• For stor arbeidsbelastning

• Dårlig betaler over tid

• Truende

• Ikke faglig kompetent 

Ikke rimelig grunn:

• Diskriminering  på 

etnisitet, kjønn, 

alder 

• Smittefare

• Behandlet i utlandet



NTF om tannbehandling i utlandet

https://www.tannlegeforeningen.no/fag-og-politikk/tannbehandling-i-utlandet.html

https://www.tannlegeforeningen.no/fag-og-politikk/tannbehandling-i-utlandet.html


Utland - NTFs policydokumenter - 22. desember 2016

1.Den norske tannlegeforenings synspunkt på tannbehandling i utlandet

2.Anbefalinger for tannleger med pasienter som har mottatt eller skal motta behandling i utlandet

3. Informasjon til pasienter som mottar tannbehandling i utlandet

4.Samtykkeerklæring til behandling etter å ha mottatt behandling hos annen tannlege i utlandet



Kjernen i alle disse dokumentene

•Informasjon til pasienten 

–Om at all behandling av et visst omfang bør følges opp over tid, 
og bør skje ved den klinikken der behandlingen ble utført

–Om rettigheter som kan gå tapt ved å velge etterfølgende 
behandling/oppfølging hos  norsk tannlege

–Om at ny behandler ikke overtar ansvar eller garantier for 
tidligere arbeider 



Konkret - informasjon om:

•Garantier hos tidligere behandler kan bortfalle

•Rettigheter etter eventuell ansvarsforsikring som tidligere behandler har 
tegnet kan bortfalle

•Eventuelle reklamasjonsrettigheter kan bortfalle

•Eventuelle forbrukerrettigheter kan bortfalle

•Ny behandler overtar ikke slike ansvar



Samtykkeerklæringen

•Underskrevet samtykkeerklæring sikrer dokumentasjon på at 
pasienten har mottatt slik informasjon og likevel ønsker å motta 
behandling

•Kan journalføre alle opplysninger på vanlig måte, 
samtykkeerklæringen forenkler



Samtykkeerklæring   
til behandling etter å ha mottatt behandling hos annen tannlege i utlandet  

  

Behandlende tannlege i Norge er alltid ansvarlig for den tannbehandling 

vedkommende selv utfører. Det er imidlertid svært viktig at du som pasient er klar 

over at ny behandlende tannlege ikke påtar seg ansvar for tannbehandling mottatt i 

utlandet.   

  

Pasient som på tross av dette ønsker å motta behandling fra annen tannlege enn 

den som utførte den opprinnelige behandling bekrefter med sin underskrift at det er 

gitt informasjon om følgende forhold:   

  

  

✓ All tannbehandling av et visst omfang må følges opp over tid. Oppfølging og 
viderebehandling bør skje ved den klinikken der behandlingen ble utført.  

  

✓ Eventuelle garantier hos tidligere behandler kan bortfalle dersom oppfølging 
og viderebehandling skjer i annen klinikk enn der behandlingen ble utført.  

  

✓ Rettigheter etter eventuelle ansvarsforsikringer som tidligere behandler har 

tegnet kan bortfalle dersom pasientskaden ikke meldes til behandler som har 

utført behandlingen.  

  

✓ Eventuelle reklamasjonsrettigheter kan gå tapt ved at forholdet ikke tas opp 

med tidligere behandler.  

  

✓ Eventuelle forbrukerrettigheter kan gå tapt dersom tannbehandlingen ikke 

følges opp i det landet behandlingen ble utført.  

  

✓ Ny behandler overtar ikke garantiansvar eller ansvar for skader og økonomisk 

tap som følger av behandling mottatt tidligere.  

  

  

På tross av dette ønsker undertegnede å motta tannbehandling hos   

  

………………………………………………………………………… (navn på tannlegen)  

  

herunder at (beskrive eventuell behandling)  

  

…………………………………………………………………………………………………..  

  

…………………………………………………………………………………………………..  

  

…………………………………………………………………………………………………..  

  

  



NPE

•Når nordmenn på eget initiativ drar til private klinikker i utlandet 
for behandling så dekkes ikke dette av NPE-ordningen

•Svikt ved utbedringer som gjøres av tannlege her i Norge dekkes 
av NPE



Svært viktig med god dokumentasjon

• Informasjonen som er gitt, samtykkeerklæringen og god statusvurdering som 
dokumenteres ved røntgen må dokumenteres med bilder og tekst i journalen

–status ved oppstart av behandling er også viktig for å finne grensen 
mot det som skyldes behandlingen i utlandet


