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Tannklinikken Eurodent har holdt til 
på Amfi helt siden det åpnet i 2010, 
men da i andre etasje. I oktober 
flyttet de inn sammen med i første 
etasje, noe som førte til bedre plass 
og bedre løsninger. 

Eurodent har tannklinikker i Oslo, 
Bergen, Trondheim, Alta og Buda-
pest. Da klinikken åpnet i Alta i 2010 
var det en av de første klinikkene de 
åpnet. Grunnen til det var at mange 
av pasientene deres bodde i 
Nord-Norge. 
– Vi har veldig mange kunder fra 
hele Troms og Finnmark. Vi har 
veldig flinke spesialister, og jeg vet at 
mange reiser til Alta på grunn av 
spesialistene, sier avdelingsleder 
Anastasia Moreva. 

Var nødt til å flytte
Tannklinikken har vært på Amfi helt 
siden det åpnet, og var fast inventar 
i andre etasjen på senteret. I oktober 
fikk de etter plassproblemer flyttet. 
– Det var flere grunner. Det var blant 
annet vanskelig på grunn av alt 
utstyret vi hadde. Det var veldig 
varmt en sommer, og da tok både 
kompressorer og sugemotorer 
kvelden. Vi måtte snakke med Amfi 
om hvordan vi skulle løse dette, og 
de foreslo at vi kunne flytte lokale og 
bygge et teknisk rom i garasjen, men 
da måtte vi flytte ned i første etasje. 
– Det tar mindre plass her, mindre 
maskinbråk for oss og temperaturen 
for maskinene er bedre, legger 
hun til. 

Da begynte de å se på mulighetene, 
og da koronaen kom i tillegg, som 
gjorde at kostnadene ble høyere, 

kom konsernledelsen sørpå med 
gode planer.
– Vi tenkte på kostnadene og nye 
konsepter, og i Oslo jobber de 
sammen med andre spesialister i 
bygget. Konsernlederne våre i Oslo 
tenkte at det blir bra å samarbeide 
med en hudklinikk, i dette til-
fellet City Hud. Vi tenkte hud og 
tenner skaper synergier, begge 
behandlinger dreier om estetikk. 
Vi fant ut at dét felleskonseptet 
kunne bli bra, smiler hun. 

Dannet godt samarbeid
De har delt lokalet til City Hud i to, 
med felles resepsjon.
– Det fungerer veldig greit. Vi har 
veldig mange kunder fra andre 
plasser, og når de først kommer til 
byen så vil de ha flere tilbud, ikke 

bare tannlege. De vil jo også shoppe 
og lignende. Noen ringer og sier at 
de vil ha massasjetime, og spør om 
vi kan ordne. Da spør jeg bare de på 
City Hud om de har ledig time til en 
pasient som kommer fra en annen 
plass. Vi ser at kundene er takk-
nemlig for det, sier Anastasia 
fornøyd. 

Eurodent har to behandlingsrom og 
ett røntgenrom. Pluss et felles toalett 
med hudklinikken. Det passer 
perfekt, for lokalet var for stort for 
City Hud alene. 
– City Hud hadde jo veldig stort 
lokale, og de tenkte lenge på å kutte 
kostnadene ved å la noen komme 
inn. Nå sparer vi begge kostnader, 
samt at vi får mer ut av lokalet, sier 
Moreva. 

Men det er ikke overflødig med 
venteplass, så de har strenge regler 
på å ikke fylle lokalet med pasienter i 
disse koronatider. Det er viktig, fordi 
begge har fulle timebøker. 

– Hvor lang ventetid har dere på 
klinikken?
– Det spørs veldig hvordan 
behandling det er, men om det er 
akutt og raskt så kan vi få det til 
samme dagen. Vi prøver å hjelpe 
folk. Noen ganger må de vente 
kanskje en uke, men igjen kommer 
det an på behandlingen. 
– Hvis man vil sikre seg en plass 
på et nøyaktig tidspunkt eller dag så 
er det lurt å bestille 
gjerne to uker i 
forkant, legger 
hun til. 

Av Krister Sandaker Tårn
KRISTER@KRONSTADPOSTEN.NO – 948 91 607

BLA OM

Dyktig tannklinikk på AmfiDyktig tannklinikk på Amfi

Anastasia forteller om dyktige ansatte. Her er assistent Natalia Ignatiuk og tannlegen Donghwan Go.

Avdelingsleder Anastasia Moreva er fornøyd med 
å ha flyttet inn i samme lokale som City Hud.

Her får Christel fra en reell tannsjekk fra dyktige 
Donghwan Go og Natalia Ignatiuk.
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serviceservice
1. GANGS SERVICE

SIDEWINDER
SCOOTER, FEM 

ÅR ELLER ELDRE
2. GANGS 
SERVICE

* TILBUDENE GJELDER FOR DE SOM BOOKER 
TIME HOS OSS FØR 12. FEBRUAR 2021. 

ALLE PRISER ER INKL. MVA

Innebærer:
• Skifte av motorolje med 

filter og pakning 
• Sjekke alt av synlige 

klemmer, kontakter etc.
• Sjekke kjølevæske, 

gearoljenivå, belte-
stramming etc. ihht. 
Yamaha serviceprogram

• Registrere i Yamaha 
garantisystem

Innebærer:
• Skifte av motorolje med 

filter og pakning 
• Skifte gearolje
• Øvrige punkter ihht. 

Yamaha service- 
program

• Registrere i Yamaha 
garantisystem

Innebærer:
• Skifte av motorolje med 

filter og pakning
• Smøring av alle smøre-

punkter i understell, 
styring etc.

• Sjekk av kjølevæske, 
bremser og lys*

• Sjekk av gearkasse og 
olje*

2990,-2990,- 3500,-3500,- 2990,-2990,-

*Ved skifte av gearolje koster det 600,- 
ekstra. Alt av evt deler er tillegg i pris.

Fred Ivar og Runar ønsker deg velkommen på

ANDRE TYPER FORESPØRSLER? BARE 
RING OSS OG BE OM ET HYGGELIG TILBUD!

TLF. +47 78 44 40 50TLF. +47 78 44 40 50

Dyktige spesialister
På tannklinikken jobber det to 
tannleger i hundre prosent stilling, 
og to spesialister som jobber deltid. 
De er spesialister i protetikk og 
kjevekirurgi. 

– Spesialistene jobber hovedsakelig 
med pasienter som har behov for 
store behandlinger, og vi hjelper 
pasienter å bytte gebiss med faste 
løsninger, og her snakker vi om 
implantat og tannkroner. Det kan 
være for eksempel om de mangler 
veldig mange tenner, sier Moreva. 

De får også veldig mye skryt av 
pasientene på grunn av de flinke 
spesialistene. 
– Vi får mange tilbakemeldinger om 
at folk forventer at tanntrekkingen 
skal være mye verre enn det er, og at 

de er veldig fornøyde med de 
ansatte, sier hun. 

Og det er viktig, fordi mange 
personer sliter med tannskrekk. 
Moreva forteller at spesielt eldre 
mennesker kan ha store problemer 
med å oppsøke tannlegen. 
– I gamle dager var det dårligere 
tannlegetilbud her i nord, så veldig 
mange over 40 år sliter. Jeg har hørt 
mange historier fra folk som fikk 
tannlegeskrekk på grunn av uflaks 
med spesialistene de møtte da de 
var småbarn.

For de med sterk tannlegeskrekk 
anbefales det å oppsøke hjelp til 
tannlegeskrekken, men gjengen på 
Eurodent har også god erfaring med 
slike pasienter. 
– Vi jobber veldig mye med pasienter 

som ikke har de aller sterkeste 
formene for tannlegeskrekk, og de er 
veldig fornøyde. 

– Hvorfor tror du de med tannlege-
skrekk er så fornøyde?
– Tannlegene våre er veldig flinke til 
å forklare. Våre tannleger har mye 
kunnskap og utdanning innen 
odontofobi. Ved hjelp av skjermen 
kan vi vise røntgenbilder som 
forklarer godt. Da kan de vise 
detaljert hva de tenker å gjøre. 
Da blir pasientene veldig 
roligere fordi de vet hva som skjer, 
sier hun.

Men hun forteller om en ellers god 
tannhelse i byen. 
– Særlig ungdommen er veldig flink 
til å passe på tannhelsen, avslutter 
hun.

BYGGEVARER
ALT AV 

FINNMARK BYGGSERVICE AS
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- spesialist på vindu og dører -Myggveien 19, 9514 Alta. Telefon 78 44 95 30 • firmapost@tjohansen.no

Vi utfører oppdrag innen: 
Rehabilitering, næringsbygg, offentlige bygg, 

kaianlegg, broer osv.

Eurodent deler resep-
sjonen med City Hud, 
her representert ved 
daglig leder Christel 
Nilsen. De forteller om 
et godt samarbeid.


