
Om tannturisme og resistente bakterier. 

Uten tvil holdt Tromsøprofessor Ørjan Olsvik et forbildelig klart foredrag om 
problemer rundt resistente bakterier. Han vet hva han snakker om: Olsvik er i tillegg 
til å være professor i medisinsk mikrobiologi ved Det helsevitenskapelige fakultet, 
Universitetet i Tromsø,  også tilknyttet Forsvaret som smitteekspert. Han har hatt 
FN-oppdrag som smitteekspert i det ebolarammede Mali i Afrika.   

Han startet å snakke om medisinsk turisme og problemer rundt smittevern.  I de siste årene har medisinsk 
turisme vært populært. Bare i 2017 ble omfanget beregnet til 700 mrd. på verdensbasis! Thailand, Ungarn, 
India, Singapore og Malaysia var de mest populære reisemålene. I Europa er Ungarn med sin internasjonale 
odontologiske industri verdens nest største i total medisinsk turismesammenheng, og naturligvis størst innen 
odontologisk turisme. Polen har også mange tannbesøkende. 
 
Markedet regnet å være 100000 personer årlig, mange fra England. Norge har størst prosentvis økning. Disse 
to landene dominerer i Europa. Kroner, broer og implantater kjøpes mest. 
De aller fleste er fornøyd. Så mye som 84% oppgir at de også er svært fornøyde.  
 
HELFO refunderer samme beløp til behandling i utlandet som i Norge.  Vi har alltid hørt at beløpet som 
refunderes til pasienter behandlet i utlandet er lite, omtrent 20 mill. det siste året. Men Olsvik fortalte at hvis 
et utenlandsk firma har norsk filial kan de motta refusjonen her! Penger som ikke har krysset grensen telles 
ikke med!!  Så 20 mill. er ikke hele sannheten! Olsvik antydet at tannbehandlingen kunne utføres på oppdrag i 
utlandet til en lavkostpris, og refusjonen sendes til høykostlandet Norge. Gode penger å tjene for norsk filial 
(Sannsynligvis under Helfos kontrollradar - red. anmerkning) Han advarte også mot å tro på fine logoer med 
sertifiseringsstempel – stort sett bare juks!! 
 
Olsvik gikk så over til å snakke om antibiotika resistens. Norske tannleger er noviser i antibiotikabruk! Vi har 
importert resistensen! Og den sprer om seg!: I India brukes massevis av antibiotika, noe som har ført til 
resistente og farlige bakterier, flere av dem er dødelige.  Polen og Ungarn har også mange gufne bakterier.  
 
12% av tannhelsepasienter i USA er MRSA bærere. Årlig mottar ½ mill. amerikanere tannbehandling i utlandet.  

 
Som man ser av diagrammet er smittefaren i Norge jevn og viser liten tegn til økning. Polen og Ungarn 
utmerker seg med mye resistens.  Det utvikles lite nye antibiotika, så når resistens mot for eksempel 
carbapenem har man lite å stille opp med.  
 
Nordmenns reisevaner / økt helseturisme må ta mye av skylda for problemet med antibiotikaresistens i Norge 

http://forskning.no/medisiner/2015/09/fagfolk-etterlyser-mer-forskning-pa-antibiotika

