Børn- og ungetandpleje
Kontakt
Guldborgsund Tandpleje
Nørregade 21 b
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 25 60
Mail: tandplejen@guldborgsund.dk

Tandpinevagten:
Vagten er åben i weekender og på

Åbningstider:

helligdag fra kl. 9.30 til 11.30 på

kl. 8 – 15 på alle skoledage

telefon 29 60 01 11

Hvem?
Vi er pligtig til at tilbyde alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen vederlagsfri
forebyggende og behandlende tandpleje.
Hvornår bliver dit barn indkald?
Børnene automatisk indkaldes, når de fylder 3 år. Småbørn og unge 16 og 17 årige indkaldes individuelt.
Skolesøgende børn fra 0. – 9. klasse indkaldes gennem skolen til klasseundersøgelse på klinikken.
Rammeundersøgelsesintervallet er 15 måneder.
Ved yderligere behov for besøg på klinikken, indkaldes der individuelt.
Transport
Skolesøgende børn fra 0.-9. klasse bliver kørt i bus sammen med en lærer.
Når der indkaldes individuelt skal forældrene selv sørge for transport.
Børn og unge der er omfattet af tilbuddet om kommunal tandpleje har flere valgmuligheder








For de 0-15 årige, der vælger privat praksis, er der en egenbetaling på 100%.
For de 16 og 17 årige er valg af privat praktiserende tandlæge fortsat gratis uanset valget af
tandlæge, når valget er fremsendt skriftligt til Den Kommunale Tandpleje inden ydelsen
modtages hos den nye tandlæge, og udførte behandlinger er i overensstemmelse med indgået
aftale mellem tandlægen og Den Kommunale Tandpleje. Ønskes en anden eller dyrere behandling
end den af kommunen godkendte, kan dette ske efter nærmere fastsatte regler.
Hvis du vælger at skifte til privat praksis, flytter det samlede tandplejetilbud til den ny praksis.
Og et evt. nyt tandlægeskift kan først foretages 1 år efter seneste skift.
Det skal bemærkes, at undersøgelsesintervallerne hos private tandlæger følger Guldborgsund
Kommunes anvisninger. Guldborgsund Tandplejes rammeundersøgelsesintervaller er 15
måneder.
Det er ikke muligt, at vælge tandpleje hos en anden kommune. Dog kan der i særlige tilfælde, i
forhold til servicelovens § 66 og §67 i lov om social service, træffes aftale om behandling i /af
anden kommunal tandpleje.

Yderligere oplysninger kan fås hos ved henvendelse i til overtandlæge Henning Tønning på telefon 54 73
25 62.
Senest opdateret: 08. Februar 2016

KVALITETSSTANDARDER FOR TANDPLEJEN
http://www.guldborgsund.dk/~/media/Borger/SUNDHED_OG_SYGDOM/Tandpleje/Kvalitetsstandard_Boe
rne_og_ungdomstandplejen_2014.ashx

Tandregulering
Kontakt
Guldborgsund Tandpleje
Nørregade 21 b
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 25 60

Tandpinevagten:
Vagten er åben i weekender og på
helligdag fra kl. 9.30 til 11.30 på
telefon 29 60 01 11

Mail: tandplejen@guldborgsund.dk
Åbningstider:
kl. 8 – 15 på alle skoledage

Hvem?
Alle børn i Guldborgsund Kommune undersøges af en specialtandlæge, og det foregår for pigernes
vedkomne i 5. klasse og for drengene i 6 klasse. Forældrene orienteres skriftligt.
Hvis der er behov for tandregulering?
Er der behov for tandregulering, indkaldes forældrene sammen med barnet til en orienterende samtale
med specialtandlægen.
Transport
Tandplejen arrangerer bustransport klassevis sammen med en lærer til undersøgelsen.
Hvis der er behov for tandregulering sørger forældrene selv for transport.
Hvor foregår tandreguleringen?
Reguleringsklinikken
Nørregade 21 B
4800 Nykøbing Falster
Telefon 54 73 25 61
Senest opdateret: 02. Februar 2016

KVALITETSSTANDARDER FOR TANDREGULERING
http://www.guldborgsund.dk/~/media/Borger/SUNDHED_OG_SYGDOM/Tandpleje/Tandregulering/Kvalitetsstandard_tan
dregulering_2014.ashx

