Lurad av tandläkaren
När jag var liten hade jag en jättebra tandläkare i min dåvarande hemstad. När jag flyttade iväg för
att plugga på läkarprogrammet, så fick jag möjlighet att gå till samma tandläkare som min sambo,
och den tandläkaren var också jättebra. Jag har aldrig tidigare känt behov av att ifrågasätta
bedömningen eller fakturan från tandvården. Jag har i och för sig inte haft så mycket problem
med tänderna – några enstaka hål när jag var liten och lite tandsten, som tandläkaren alltid brukar
skrapa bort vid årskontrollen. Jag är ganska noga med att både borsta tänderna, använda tandtråd,
skölja munnen med flourskölj och undvika att småäta.
När vi flyttade till en ny stad för snart ett år sedan, så ställde vi upp oss i kö till närmaste
tandläkarmottagning, som råkade vara Folktandvården. Tyvärr hade de och resterande
mottagningar inom Folktandvården väldigt lång kö. Jag blev i stället hänvisad till att söka
privattandläkare. Inte mig emot, den ena av mina två tidigare tandläkare var privatpraktiserande
och var jättebra. Jag ringde därför till en tandläkarmottagning nära mitt jobb och bokade tid.
Häromdagen var jag på besök och tandläkaren var trevlig och verkade kunnig. Han tog en
väldans massa bilder på tänderna, men undersökte mig knappt i övrigt. Han ville därefter skicka
mig till sin tandhygienist, eftersom jag hade “ganska mycket” tandsten. Mycket märkligt, tyckte
jag, eftersom mina tidigare tandläkare alltid har tagit bort tandstenen vid årskontrollen (och
dessutom påpekat att jag knappt har någon tandsten). Han tyckte också att jag skulle dra ut min
enda visdomstand, fastän jag inte har något hål i den och inte besväras på något sätt av den. Han
gav mig ett kostnadsförslag på alltihop och bokade in nya tider för både tandhygienist- och
tandläkarbesök.
När jag kom hem och läste igenom kostnadsförslagen noggrannare, så insåg jag att han bl,a, hade
lagt på en avgift för att tandhygienisten skulle ge mig “information”, samt behandla mitt
implantat till en kostnad av flera hundra kronor. Det intressanta är dock att jag inte har något
implantat i munnen… Jag kan inte heller begripa varför jag ska dra ut min visdomstand, som inte
orsakar mig några problem. Därför ringde jag till Folktandvården igen, som turligt nog hade betat
av sin kö alldeles nyligen och kunde ta emot mig. Jag bokade tid till tandhygienisten för en ny
bedömning, som jag var på igår. Hon kunde inte begripa varför jag skulle gå till tandhygienisten
överhuvudtaget, då jag knappt hade någon tandsten. Hon tyckte att tandläkaren borde ha tagit
bort tandstenen direkt på årskontrollen. Hon såg inte heller någon som helst anledning till att ge
“information” till en kostnad av flera hundra kronor, eftersom jag sköter mina tänder bra. Det
där med att behandla implantatet förstod hon inte heller, eftersom jag inte har något implantat.
Hon rådfrågade därefter en tandläkare på kliniken angående visdomstanden och de kunde inte
alls begripa varför jag skulle utsätta mig för att dra ut en helt frisk tand, som inte orsakar några
besvär. Besöket kostade inte mycket, eftersom det knappt fanns något att behandla. I
fortsättningen kommer jag att fortsätta gå till Folktandvårdens mottagning!
Min känsla och misstanke är att den privatpraktiserande tandläkaren försökte lura på mig fler
behandlingar än nödvändigt, för att tjäna extra pengar. Tack vare besöket på Folktandvården igår,
så sparade jag ett par tusenlappar!
Den här texten har jag inte skrivit för att svartmåla tandvården i stort eller för att klanka ner på
privata tandläkarmottagningar. Jag tror att de flesta inom tandvården är seriösa och duktiga –
oavsett om de jobbar på Folktandvården eller privat. Däremot vill jag uppmana er att ifrågasätta
tandvården om magkänslan säger er att något är galet. Det är så mycket pengar inblandat att man

inte ska acceptera onödiga besök. (Varför tandvården ska kosta så mycket i förhållande till all
annan sjukvård är för mig en gåta, men det får bli ett ämne i ett senare inlägg.) Har ni blivit lurade
eller misstänkt att ni blivit lurade av tandvården? Hur hanterade ni det?
Fick den här gåvan från tandläkaren – det får väl väga upp det höga priset.

Källa: https://mammalivochalltdartill.vimedbarn.se/lurad-a

