PASIENTGUIDE FOR
TANNIMPLANTATBEHANDLING
11 ting du bør tenke over før du
begynner med tannimplantatbehandling
1.

Blir behandlingen utført av en spesialist med et spesialisert team?

2.

Har behandlerne lang erfaring med tannimplantatbehandling?

3.

Har klinikken alle fasiliteter på ett sted?

4.

Hvilke samarbeidspartnere/leverandører har klinikken?

5.

Hvorfor er det viktig å ha egne tannteknikere på klinikken?

6.

Hva slags forhåndsinformasjon får jeg om behandlingsfasene?

7.

Hvordan er etterbehandlingsfasen?

8.

Hvordan ivaretas jeg etter behandlingen?

9.

Er det mulig å ha med seg en ledsager?

10. Hvor mye koster behandlingen og hvilke betalingsmetoder tilbyr vi?
11. Behandling i utlandet?

3. Har klinikken alle fasiliteter på ett
sted?
Siden tannimplantatbehandling er veldig
omfattende, trenger klinikken forskjellige fasiliteter, ikke kun et behandlingsrom. Vi har et
topp moderne og høyteknologisk kirurgirom
der behandlingen utføres. For etterbehandlingsfasen har vi et hvilerom hvor pasientene har mulighet til å slappe av, drikke og
spise lett mat.

1. Blir behandlingen utført av en spesialist med et spesialisert team?
Tannimplantatbehandling er en svært avansert prosess. Det finnes forskjellige typer
implantatbehandlinger og alle pasienter
trenger rådgiving og en individuell og grundig vurdering før behandlingen starter. Det
er viktig at behandlingen blir utført av en erfaren spesialist med et eget spesialistteam.
Det er ikke bare tannlegen som gjennomfører behandlingen alene, mange personer
er involvert - implantatspesialist, protetikkspesialist og spesialutdannede tannhelsesekretærer og tannteknikere.
Vi på MALO CLINIC | Christiania tannlegesenter har et spesialistteam med mange års
erfaring i implantologi. Mer enn 700 pasienter har fått tannimplantatbehandling hos
oss. K. Kjellsen, spesialist i periodonti med
HELFO spesialistgodkjenning for implantatbehandling og S. Obradovic, spesialist i protetikk, leder et eget, spesialutdannet team
for et profesjonelt behandlingstilbud.

2. Har behandlerne lang erfaring med
tannimplantatbehandling?
MALO CLINIC | Christiania tannlegesenter
sitt tannimplantatteam har gjennomført
mer enn 700 tannimplantatbehandlinger,
så vi kan med stolthet si at vi har et erfarent
team.

4. Hvilke samarbeidspartnere/leverandører har klinikken?
Det er ikke kun spesialistene som må levere
perfekt arbeid. Implantater og verktøy må
også være av beste kvalitet. Nobel Biocare er vår samarbeidspartner og leverandør.
Produkter fra Nobel Biocare er de beste som
finnes på markedet. Nobel Biocare har vært
vår samarbeidspartner i mer enn 10 år.

5. Hvorfor er det viktig å ha egne tannteknikere på klinikken?
Vi har et tannteknisk laboratorium på huset.
Men hvorfor er dette så viktig og fordelaktig
for deg som pasient? Hvis du får nye tenner, må disse tilpasses nøyaktig til deg. Våre
tannteknikere jobber sammen med oss
gjennom hele prosessen, helt til du og vi er
fornøyd med resultatet. Du slipper å komme
tilbake slik at de nye tennene dine kan bli
etterbehandlet av eksterne tannteknikere.
Hos oss blir alt gjort med en gang. Andre
fordeler er at våre tannteknikere leverer topp
kvalitet etter norsk standard. Siden vi har alt
under ett tak, kan vi også tilby deg konkurransedyktige priser.
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8. Hvordan ivaretas jeg etter behandlingen?
Kanskje du har spørsmål etter behandlingen eller føler at dine nye tenner trenger mer
oppmerksomhet. Vi ønsker å ivareta deg på
best mulig måte også etter behandlingen.
Tilgjengelighet er derfor svært viktig for oss.
Vi har lange åpningstider på hverdagene
og har i tillegg lørdagsåpent. Ved behov
kan du ringe oss eller sende en e-post.

6. Hva slags forhåndsinformasjon får
jeg om behandlingsfasene?
Tannimplantatbehandling er en omfattende prosess som går over noen måneder. Vi
ønsker at du får all den informasjonen du
trenger underveis og at alle spørsmålene
du har blir besvart. Med vår ”step-by-step”
behandlingsplan går vi igjennom hele prosessen med deg. Vi ønsker at du vet akkurat
hva som kommer til å skje underveis. Vi ønsker en god dialog med deg, fordi for oss er
det veldig viktig at du føler deg trygg.

9. Er det mulig å ha med seg en ledsager?
Hvis du har bestemt deg for å få nye tenner
på en dag og er på klinikken i flere timer,
er det hyggelig å ha med seg en ledsager.
Hos oss er det selvsagt mulig å ta med seg
en venn eller en slektning. Vi har et hyggelig hvilerom hvor du kan slappe av sammen
med din ledsager etter behandlingen.

10. Hvor mye koster behandlingen og
hvilke betalingsmetoder tilbyr klinikken?
7. Hvordan er etterbehandlingsfasen?
Dine nye tenner er på plass og behandlingen gikk bra. Da trenger du kanskje litt tid
for å slappe av. Det kan du gjøre i vårt hvilerom. Vi tilbyr deg is, drikke og lett mat. Du
kan være på klinikken helt til du føler deg
bra nok til å reise hjem. Hvis det er ønskelig,
organiserer vi gjerne transport hjem for deg.

Transparens er vår verdi. Du skal vite på forhånd hva behandling kommer til å koste.
Etter en konsultasjon og samtale med vår
spesialist, utformes et detaljert kostnadsoverslag.
Vi ønsker å ta hensyn til din økonomiske situasjon og tilbyr deg derfor forskjellige fleksible betalingsmetoder. Vi har avtaler med
Cresco og Ressursbank for å gi deg mest
mulig fleksibilitet. Forhør deg med vår spesialist, så finner vi en løsning for deg.
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11. Behandling i utlandet?
Noen pasienter velger å få utført tannimplantatbehandling i utlandet for å spare
penger. Men er tannimplantatbehandling
i utlandet et godt alternativ? Vi vil i likhet
med tannlegeforeningen advare mot slike
”implantatreiser”. Det er flere grunner til det.
Innsetting av tannimplantater er en omfattende prosess som setter høye krav til alle
aktører som er involvert i behandlingen, til
implantater, det tannmedisinske utstyret
som anvendes og til hygieniske forhold. Det
er også nødvendig med livslang oppfølging
og vedlikehold i etterkant av en tannimplantatbehandling.
Man kan ikke vite hvordan de hygieniske forholdene er på tannklinikker utenfor Norge.
Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier øker kraftig, og pasienter som velger å
få utført tannbehandling i utlandet kan risikere å bli smittet av multiresistente bakterier.
Pga. økt risiko for MRSA-smitte anbefaler vi å
unngå kirurgisk inngrep i utlandet hvis det
er mulig. Hvert år dør 25000 mennesker av
MRSA-smitte i Europa.
Å få utført avansert tannbehandling i utlandet kan by på ulike utfordringer for pasien-

ten. Det finnes svært mange forskjellige implantatsystemer og ofte brukes materialer
som ikke kan måle seg med kvaliteten på
materialene som benyttes i Norge. Ved skade på tannimplantatet eller ved andre komplikasjoner som oppstår, kan det være vanskelig å hjelpe pasienten i Norge. Gunstig
tannbehandling kan fort bli kostbar når pasienten må reise tilbake til landet behandlingen ble utført i på grunn av problemer
eller i forbindelse med oppfølgingskontroller
og vedlikehold. Pasienter som behandles i
utlandet har også dårligere rettigheter og
færre klagemuligheter. De kan ikke søke om
erstatning til Norsk pasientskadeerstatning
(NPE) og utgifter som dukker opp på grunn
av problemer som oppstår dekkes heller
ikke av forsikringsordninger. Dårligere rettsikkerhet, spesielt i Øst-Europa, gjør det vanskelig å innkreve eventuelle erstatningskrav.
Når vi legger utgifter til overnatting og reise til selve implantatbehandlingen ser vi at
vi at det ofte blir mer kostbart å reise utenlands for implantatbehandling. Vi har f.eks.
mange polske pasienter som foretrekker å
få utført tannbehandling hos oss fremfor i
hjemlandet nettopp fordi de ser at det ikke
lønner seg økonomisk.

Hos MALO CLINIC | Christiania tannlegesenter er du i trygge hender. Våre spesialister jobber
til daglig med tannimplantatbehandlinger og de har alle lang erfaring. Vi gjør en grundig
analyse av din helse og tar oss god tid til å gi deg informasjonen du trenger før behandlingen starter. Vi er tilgjengelige for deg også i etterkant av behandlingen.
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