
Den blide damen bor i Norges vestligste by, 
Florø i Sogn og Fjordane. Der jobber hun 
som koordinator i Statoil, en arbeidsplass 
hun har hatt de siste 30 årene.

– Det var en kollega som gjorde meg op-
pmerksom på Norsk Tannhelseforsikring et-
ter å ha funnet informasjon på nettsidene til 
fagforeningen vår Industri Energi, sier hun. 
Selv fattet hun øyeblikkelig interesse, og tok 
kontakt for å tegne en forsikring.

– I min alder er det stadig gamle plomber 
som må byttes ut, så en tannhelseforsikring 
hørtes rett og slett lurt ut.

Norsk Tannhelseforsikring dekker mer enn 
bare plomber som må byttes ut. Du får også 
dekket andre uforutsette kostnader som 
røntgen, bedøvelse, tanntrekking, protes-
er, kirurgiske inngrep, rotfylling og nye fyl-
linger, og innsetting av implantater, kroner 
og broer.
 
Store utlegg hos tannlegen
Wenche har selv erfart hvor dyre tannlege-
besøk kan bli, selv om hun etter eget utsagn 
er ekstremt flink med tennene sine.

– Jeg bruker fluor hver dag og pusser til og 
med med en ekstra liten børste mellom alle 
tennene, sier hun med et perlehvitt smil.

En billig forsikring
Wenche har den billigste forsikringen hos 

Norsk Tannhelseforsikring, og betaler bare 
65 kroner hver måned. For den summen kan 
hun få dekket tannlegeutgifter på opptil 10 
000 kroner per år. Det eneste kravet for å få 
dekket utgiftene er at du går til tannlegen 
regelmessig, og at du har såkalt nullstilt ten-
nene dine når du tegner forsikring. 

Selv om Wenche bare har hatt forsikring i 
drøye fire måneder, har hun allerede fått dek-
ket utgifter til å skifte en plombe. Noe hun 
selvfølgelig er godt fornøyd med.

– Da dokumentasjonen fra tannlegen min 
ble godkjent, riktignok etter et par forsøk, 
var prosessen veldig ryddig og grei, forteller 
hun og legger til at hun regner med at det blir 
enda enklere neste gang. Nå vet jo tannlegen 
hennes hva slags dokumentasjon som kreves.

På spørsmål om hun kan anbefale Norsk 
Tannhelseforsikring til andre, er hun ikke i 
tvil. – Det kan jeg absolutt! avslutter hun.

Wenche Gulestø Hermansen (53) har de siste 10 årene hatt flere store utlegg 
hos tannlegen. Nå er hun glad for å endelig være forsikret.

EN TANNHELSEFORSIKRING 
HØRTES RETT OG SLETT LURT UT

Wenche med sitt bredeste smil: I løpet av de siste årene har hun blant annet fått satt inn en bro til 15 000 
kroner, i tillegg til et par stifter til rundt 5000 kroner hver. Summer ikke alle har liggende til enhver tid.

Jeg vet jo selv hvor dyrt 
det kan bli, og når man 
kan unngå de utgiftene 
mot en ubetydelig liten 
sum i måneden burde 
valget være enkelt!

– Det som er smart med tannhelseforsikring 
er at den setter krav til nettopp det å gå re-
gelmessig til tannlegen. Det bidrar til bedre 
tannhelse, og bedre helse for resten av kro-
ppen. Dårlig tannhelse øker risikoen for 
hjerte- og karsykdommer med 24 prosent 
på menn og 27 prosent for kvinner. Sam-
funnsøkonomisk er det derfor svært lønn-
somt å ikke bare gå til tannlegen, men også å 
ha tannhelseforsikring, forklarer Ingrid.

Økonomisk forutsigbarhet 
ved uforutsette utgifter hos 
tannlegen.

Mulighet til å fordele 
betalingen i et lavt kvartals-
vis beløp som trekkes fra 
ditt bankkort/kredittkort.

Egenandelen er kun kr 500 
per skade

Mulighet til å forsikre part-
ner og familiemedlemmer 
på samme polise

Ingen behov for dyre ned-
betalingsordninger.

HVORFOR 
TANNHELSEFORSIKRING?

- VI FORSIKRER ALT, BORT-
SETT FRA TENNENE VÅRE.

VELG DEN FORSIKRINGEN 
SOM PASSER DEG!

Perle: kr 65/mnd
Dekker opptil kr 10.000 per år

Gull: kr 155/mnd
Dekker opptil kr 20.000 per år

Platina: kr 200/mnd
Dekker opptil kr 40.000 per år

ANBEFALT AV NORSKE TANNLEGER

Kontakt oss!
Les mer og bestill:

www.norsktannhelseforsikring.no

Send oss epost:
kundeservice@norskthf.no

Eller ring oss:
22 83 54 00

(Mandag til fredag, 09-15)

Ingrid Fjærvik, Tannlege



Nå kan alle som er medlem av et LO-for-
bund tegne forsikring hos Norsk Tannhelse-
forsikring til rabattert pris. Samtidig jobber 
LO politisk aktivt for at tannhelseutgifter skal 
dekkes gjennom det offentlige på lik linje med 
andre helserelaterte utgifter. 

– Inntil dette skjer er tannhelseforsikring et 
godt alternativ som ikke bare gir medlemmene 
våre en økonomisk trygghet, men som også 
har en positiv helsefordel for hele befolknin-
gen, sier leder i Lofavør administrasjon Jakob 
Tveit. Han sikter til det faktum at det å gå jevn-
lig til tannlegen, minst én gang hver 15. måned, 
bidrar til økt helsegevinst i befolkningen. 
Forskning viser nemlig at det er en sammen-
heng mellom dårlig tannhelse og alvorlige syk-
dommer, som for eksempel kols og leddgikt.

Flere aspekter med forsikringen
For LO har tannhelseforsikring altså flere as-
pekter enn bare å kunne tilby sine medlemmer 
en god forsikring. 

– Et viktig aspekt med denne forsikringen er 
at det er en svært god og rimelig forsikring for 
unge. Mange slutter dessverre å gå til tannlegen 
når de fyller 20 år, da det ikke lenger blir dekket 
av det offentlige. Alle vet at et tannlegebesøk 
kan bli dyrt hvis du ikke har vært der på noen 
år, forteller Jakob. For å tegne en forsikring hos 
Norsk Tannhelseforsikring via LOfavør må du 
kunne dokumentere at du går jevnlig til en tan-
nlege som er medlem av Den norske tannlege-
forening, noe de fleste av tannlegene i Norge 
er. Forsikringen dekker også akuttbehandling 
i Skandinavia.

Har tegnet forsikring selv
Jakob har selv slått til på tilbudet om tann-
helseforsikring. Noe han mener flere bør gjøre.

– Jeg liker å ha økonomisk forutsigbarhet, og 
tenkte derfor at dette var en god idé, sier han.
Han har ennå ikke hatt behov for tannhelse-
forsikringen, men akkurat som med en bil-
forsikring så er det jo aller best å ikke ha bruk 
for den. Men du vet likevel at den er der hvis 
noe skulle skje. 

Tannhelseforsikringen dekker uforutsette ut-
gifter til tannlege, enten det er hull i tennene, 
skifte av plomber og fyllinger, trekking av ten-
ner eller sette inn implantater, kroner og broer. 
Forsikringen kan kjøpes både for deg og dine 
familiemedlemmer. Det eneste kravet for å 
få dekket utgiftene er at du går til tannlegen 
regelmessig, og at du har såkalt nullstilt ten-
nene dine når du tegner forsikring. 

– Jeg er glad vi gikk inn på denne avtalen med 
Norsk Tannhelseforsikring. Det er noe både 
medlemmene våre og jeg personlig er opptatt 
av. I tillegg er det folkehelseperspektivet. LO tar 
et samfunnsansvar ved å tilby denne forsikrin-
gen, inntil utgifter til tannhelse dekkes fulls-
tendig over offentlige budsjetter, avslutter han.

Det har lenge vært et ønske blant LOs medlemmer å få på plass en bedre dekning av 
utgifter til nødvendig tannhelse. Derfor var det naturlig for LOfavør å inngå en avtale 
med Norsk Tannhelseforsikring.

TANNHELSEFORSIKRING 
ER BRA FOR FOLKEHELSEN

LO tar et samfunns-
ansvar ved å tilby 
denne forsikringen

– Det som er smart med tannhelseforsikring 
er at den setter krav til nettopp det å gå re-
gelmessig til tannlegen. Det bidrar til bedre 
tannhelse, og bedre helse for resten av kro-
ppen. Dårlig tannhelse øker risikoen for 
hjerte- og karsykdommer med 24 prosent 
på menn og 27 prosent for kvinner. Sam-
funnsøkonomisk er det derfor svært lønn-
somt å ikke bare gå til tannlegen, men også å 
ha tannhelseforsikring, forklarer Ingrid.

Økonomisk forutsigbarhet 
ved uforutsette utgifter hos 
tannlegen.

Mulighet til å fordele 
betalingen i et lavt kvartals-
vis beløp som trekkes fra 
ditt bankkort/kredittkort.

Egenandelen er kun kr 500 
per skade

Mulighet til å forsikre part-
ner og familiemedlemmer 
på samme polise

Ingen behov for dyre ned-
betalingsordninger.

HVORFOR 
TANNHELSEFORSIKRING?

- VI FORSIKRER ALT, BORT-
SETT FRA TENNENE VÅRE.

VELG DEN FORSIKRINGEN 
SOM PASSER DEG!

Perle: kr 65/mnd
Dekker opptil kr 10.000 per år

Gull: kr 155/mnd
Dekker opptil kr 20.000 per år

Platina: kr 200/mnd
Dekker opptil kr 40.000 per år

ANBEFALT AV NORSKE TANNLEGER

Kontakt oss!
Les mer og bestill:

www.norsktannhelseforsikring.no

Send oss epost:
kundeservice@norskthf.no

Eller ring oss:
22 83 54 00

(Mandag til fredag, 09-15)

Ingrid Fjærvik, Tannlege

Jakob Tveit
Leder for LOfavør administrasjon



Visst skal svoren på ribba være sprø. Men tan-
nen til Anette knakk på verst tenkelig måte, en 
vertikal fraktur som det heter på tannlegespråket. 
Dette resulterte i at resten av tannen måtte trek-
kes. Totalt kom regningen på nærmere 25 000 
kroner.

– Det tok omtrent et år før hele behandlingen 
var ferdig. Blant annet måtte kjevebeinet gro før 
tannlegen min kunne sette inn et implantat. Men 
behandlingen ble dekket i sin helhet, noe jeg er 
veldig glad for. Det hadde vært et stort innhogg 
i privatøkonomien ellers, sier en fornøyd Anette.

Bruker tannlege i Sverige
Anette er svensk, men har bodd i Norge i snart 
25 år. Hun bor i Drøbak og jobber i Oslo som 
meglerassistent i Parisco, som er en ledende 
forsikringsmegler innen offshore. Da Anette 
ble tilbudt forsikringen hos Norsk Tannhelse-
forsikring på jobben, undersøkte hun først om 
hun kunne fortsette å gå til sin faste tannlege i 
Sverige som hun har gått til i over 30 år.

– Det var heldigvis ikke noe problem, da Norsk 
Tannhelseforsikring godtar tannbehandling i 
hele Skandinavia, sier hun. Én av fordelene med 
forsikringen er nemlig at du kan fortsette hos 
tannlegen din hvis denne er medlem av Den 
norske tannlegeforening, eller tilsvarende foren-
ing i Sverige og Danmark.

Fikk god oppfølging underveis
Anette roser hjelpen hun fikk av Norsk Tann-
helseforsikring underveis i behandlingen, og for-
teller at hun var redd hun ville bli glemt ettersom 
det gikk såpass lang tid.

– Jeg fortalte også at dokumentasjonen fra tann-
legen min i Sverige kanskje ville se litt annerledes 

ut enn den de er vant med fra norske tannleger, 
men det var heller ikke noe problem. Hun legger 
til at hun ikke trengte å sende inn noe underveis 
i behandlingen - forsikringen ordnet alt papir ar-
beid.

Har den beste tannhelseforsikringen
Norsk Tannhelseforsikring tilbyr tre ulike 
forsikringer; perle, gull og platina. Med den 
rimeligste forsikringen betaler du kun 65 kroner 
i måneden og får dekket tannbehandling opptil 
10 000 kroner per år. Går du ett hakk opp, betaler 
du 155 kroner i måneden og får dekket opptil 20 
000 per år, mens du med den beste forsikringen 
betaler 200 kroner i måneden og får dekket alle 
behandlinger opptil 40000 kroner per år.

– Jeg valgte å tegne den beste forsikringen. Jeg vet 
hvor dyrt et tannlegebesøk kan være, sier Anette.

– Har du hatt problemer med tennene tidligere?

– Nei, det har jeg ikke. Men jeg har familie og 
venner som har hatt det. Jeg har vært heldig 
sånn sett, men så har jeg alltid gått regelmessig 
til tannlegen. Noe som jo er et vilkår for å kunne 
tegne forsikringen i utgangspunktet. Regelmessig 
betyr at du må ha vært hos tannlegen i løpet av de 
siste 15 månedene for at forsikringen skal gjelde. 
Anette avslutter med å gladelig anbefale Norsk 
Tannhelseforsikring til alle.

– Det er en billig og veldig bra forsikring. Egent-
lig visste jeg ikke hvor god den var før jeg plutse-
lig en dag fikk bruk for den.

Da Anette Krüger (60) var uheldig og knakk en tann på sprø ribbesvor, ble hun reddet 
av tannhelseforsikringen hun ble tilbudt via jobben. 

FIKK DEKKET TANNLEGEBESØK 
PÅ 25 000 ETTER JULEMIDDAGEN

En tannlegeregning på 25 000 kroner ble dekket av Norsk Tannhelseforsikring. 

Det er en billig og 
veldig bra forsikring.

– Det som er smart med tannhelseforsikring 
er at den setter krav til nettopp det å gå re-
gelmessig til tannlegen. Det bidrar til bedre 
tannhelse, og bedre helse for resten av kro-
ppen. Dårlig tannhelse øker risikoen for 
hjerte- og karsykdommer med 24 prosent 
på menn og 27 prosent for kvinner. Sam-
funnsøkonomisk er det derfor svært lønn-
somt å ikke bare gå til tannlegen, men også å 
ha tannhelseforsikring.

Økonomisk forutsigbarhet 
ved uforutsette utgifter hos 
tannlegen.

Mulighet til å fordele 
betalingen i et lavt kvartals-
vis beløp som trekkes fra 
ditt bankkort/kredittkort.

Egenandelen er kun kr 500 
per skade

Mulighet til å forsikre part-
ner og familiemedlemmer 
på samme polise

Ingen behov for dyre ned-
betalingsordninger.

HVORFOR 
TANNHELSEFORSIKRING?

- VI FORSIKRER ALT, BORT-
SETT FRA TENNENE VÅRE.

VELG DEN FORSIKRINGEN 
SOM PASSER DEG!

Perle: kr 65/mnd
Dekker opptil kr 10.000 per år

Gull: kr 155/mnd
Dekker opptil kr 20.000 per år

Platina: kr 200/mnd
Dekker opptil kr 40.000 per år

ANBEFALT AV NORSKE TANNLEGER

Kontakt oss!
Les mer og bestill:

www.norsktannhelseforsikring.no

Send oss epost:
kundeservice@norskthf.no

Eller ring oss:
22 83 54 00

(Mandag til fredag, 09-15)

Vera Breivik, Tannlege



Annonse

LOfavør Tannhelseforsikring
Unngår du tannlegebesøk fordi du synes det er for dyrt? Da har vi en god nyhet til deg: 

nå er Lofavør Tannhelseforsikring blant dine medlemsfordeler!

Visste du at munnhelsen har en viktig betydning 
for din generelle helse 
– Forskning viser at det er økt risiko for alvorlige sykdommer som 
følge av dårlig helsetilstand i munnen, forklarer rådgiver i LO, 
Jakob Tveit.

Tannlegebesøk er den nest største uforutsette utgiften i familie- 
økonomien etter bilen, og mange unnlater derfor å gå til tann- 
legen noe som går utover munnhelsen. Særlig unge mennesker 
velger bort dette, da det er lite offentlig støtte til tannbehandling 
etter fylte 20 år.

Rimelig og bra tannhelseforsikring
LOfavør Tannhelseforsikring dekker plutselige og uforutsette  
behov for behandling som vil oppstå. Dette kan være hull   
i tennene, skifte av sprukne fyllinger, trekking av tenner eller  
innsetting av kroner, broer eller implantater. Forsikringen gjelder 
for deg og din familie.

Med LOfavør Tannhelseforsikring kan du bruke den tannlegen 
du selv vil så lenge han eller hun er medlem av Den Norske 
Tannlegeforening. I tillegg er akuttbehandling dekket i hele 
Skandinavia.

Medlemsfordel:
PeRLe – medlemspris kr. 52 per måned
• Dekker behandlinger opp til kr. 10 000 per år
• Egenandel kr. 500 per skadetilfelle

GuLL – medlemspris kr. 124 per måned
• Dekker behandlinger opp til kr. 20 000 per år
• Egenandel kr. 500 per skadetilfelle

PLaTina – medlemspris kr. 160 per måned
• Dekker behandlinger opp til kr. 40 000 per år
• Egenandel kr. 500 per skadetilfelle

Les mer og kjøp på www.lofavor.no

ny MedLeMsfORdeL:



Tannhelse har lenge vært den norske velferdsstatens store hull. Derfor lanseres nå 
Norsk Tannhelseforsikring, det første selskapet i Norge som sørger for at du slipper 
store uforutsette kostnader hos tannlegen. For så lite som 65 kroner i måneden har du 

sikret deg mot utgifter opptil 10.000 kroner. 

Anbefalt av norske tannleger

Kontakt oss:

www.norsktannhelseforsikring.no  |  kundeservice@norskthf.no  |  Tlf: 22 83 54 00  (man-fre, 09-15)

Perle 

kr 65 / mnd

Vårt rimelige alternativ

Dekker behandlinger opp 
til kr 10.000 per år

For deg mellom 18-70 år

500 kr egenandel per 
skade

Krever årlig sjekk hos 
tannlege

Ingen begrensning i antall 
hendelser

kr 155 / mnd

Vårt mest populære 
produkt

Dekker behandlinger opp 
til kr 20.000 per år

For deg mellom 18-70 år

500 kr egenandel per 
skade

Krever årlig sjekk hos 
tannlege

Ingen begrensning i antall 
hendelser

kr 200 / mnd

Gir deg ekstra sikkerhet

Dekker behandlinger opp 
til kr 40.000 per år

For deg mellom 18-70 år

500 kr egenandel per 
skade

Krever årlig sjekk hos 
tannlege

Ingen begrensning i antall 
hendelser

Gull
Platina

Endelig i Norge: 
Nå kan du forsikre tennene dine

Vi forsikrer alt, bortsett 
fra tennene våre
- Ingrid Fjærvik, Tannlege


