Velkommen til Tandplejen
Værd at vide

Gratis tandpleje.
Alle 0-17 årige tilbydes gratis tandpleje. Tandplejen
foregår på en af kommunes klinikker. Adresserne på
disse klinikker findes på bagsiden af denne pjece. Dit
barn indkaldes på den klinik, der er nærmest bopælen.
Det sker, når barnet er mellem 1 og 1½ år.

Om tandplejen.
Tandplejens ydelser er behovsbestemte. Alle får tilbudt
undersøgelser, forebyggende ydelser og de nødvendige
behandlinger med intervaller, som er tilpasset det individuelle behov.
Det betyder, at intervallerne kan være lange f.eks. 1824 måneder eller kortere f.eks. 6 måneder, hvis der er
behov for hyppigere eftersyn. Hvis der ønskes et eftersyn midt i et interval, kan der bestilles tid til en kontrol.

Åbningstid.
De kommunale klinikker er åbne alle hverdage i skoleåret mellem kl. 8.00 og 15.00. Der er desuden åbent
enkelte dage i skolernes ferie. 2-3 gange om måneden
har en af klinikkerne åbent til kl. 17.00. Spørg på den
lokale klinik hvilke dage, det drejer sig om.

Valgmuligheder.
De 16 og 17 årige kan med fuld kommunal betaling
vælge en privat tandlæge. Valget gælder for det samlede tandplejetilbud. Påbegyndte behandlinger skal være
færdigbehandlet inden et sådan valg kan foretages.
Tandplejens administration skal kontaktes, inden der
kan vælges. Desuden kan der gives yderligere oplysning
om reglerne for valget.

Tandregulering.
Tandstillingen bliver regelmæssigt kontrolleret.
Ved større afvigelser vil barnets sædvanlige tandlæge
henvise til specialtandlægen på et tidligt tidspunkt.
Der tilbydes tandreguleringsbehandling ved tandstillingsfejl, som beskrevet i retningslinjerne til lov om
tandpleje.
CFT, Center for Tandregulering, www.cftand.dk

Tandlægevagt.
Tandskader eller tandpine, som opstår uden for de kommunale klinikkers åbningstid, kan behandles i tandlægevagten i
Hillerød. Vagten kontaktes på telefon 7025 0041. Den er
åben alle dage mellem kl. 18.00 og 19.00.
På skolefridage, lørdage, søn- og helligdage er telefonerne
desuden åben mellem kl. 09.00 og 10.00.
Åbningstiderne kan også ses på www.tdlvagt.dk.
Ved større tandskader eller blødning efter operation, der
opstår uden for ovennævnte tidsrum, fås oplysning om
behandlingsmuligheder på vagtens telefon.

Hvis du er utilfreds.
- så ring til os, så vi kan tale om det. Hvis vi ikke
umiddelbart kan løse problemet, kan vi vejlede om
yderligere klagemuligheder.

Hvis du er i tvivl
-så ring til os

Hilsen fra tandplejen

Tandplejens tlf. 7259 7840

Tandklinikker:
Boesagerskolen i Smørum, Flodvej 89
Smoerumtand@egekom.dk
Bækkegårdsklinikken i Ølstykke, Bækkegårds Plads 1
Oelstykketand@egekom.dk
Lærkeskolen i Stenløse, Præstegårdsvej 30
Stenloesetand@egekom.dk
Tandplejens Administration, Præstegårdsvej 30
Tandadm@egekom.dk
Egedal Kommunes Tandpleje, www.tandplejen-egedal.dk
CFT, Center for Tandregulering, Baltorpvej 20 B, 2750 Ballerup
info@cftand.dk
Tandlægevagten i Hillerød, tlf. 70 25 00 41

Egedal Kommunes
Tandpleje

