
Servicedeklaration
Vallensbæk Kommunale Tandpleje



Småbørn
Tandplejen samarbejder med kommu-
nens sundhedsplejersker. De udde ler 
en tandbørste og en informationsfol-
der fra Tand plejen ved 6-måne ders-
undersøgelsen. 

Alle småbørn indkaldes i 2½ årsalde-
ren til første besøg på Pilehaveskolens 
Tandklinik. Enkelte børn indkaldes 
individuelt efter behov. På det første 
besøg kan bør nene gen nem leg lære 
klinikken og os at kende. Vi un-
dersøger bør ne nes tænder og fortæl-
ler forældrene om, hvordan de skal 
pas se tænderne. 

Skolebørn
Børn følges med deres forældre til 
tandeftersyn til omkring barnets 10. 
år. Vi får herned mulighed for at vise 
forældrene, hvordan de bedst passer 
børnenes tænder. I løbet af 3. klasse 
bliver de fleste børn motorisk gode 
nok til selv at tage ansvar for tand-
børstningen. Fra 3.-4. klasse hentes 
børnene i klassen på kommunens 
skoler til undersøgelse på tandklinik-
kerne.

Hvad omfatter tandeftersynet?
Ved tandeftersyn undersøger tand-
plejeren eller tandlægen tænder, 
tand  kød og tandstilling. Vi skønner 
ligeledes, hvor  når næ ste tandeftersyn 
skal foretages. Der kan gå op til 18 
måneder mel lem de regelmæssige 
tandeftersyn.

Behandling 
Der udføres næsten alle behandlinger 
på tandklinikkerne; enkelte behand-
linger udføres kun på Pilehaveskolens 
Tandklinik, og specialistbehandlinger 
henvises til Københavns Tandlæ-
geskole eller Regionstandplejen på 
Rigshospitalet.

Tider
Man bestiller selv tid på ’Tandplejens 
Borgerportal’ på www.tandplejen.
vallensbaek.dk. Her oprettes og 
ændres tider til undersøgelse og 
behandling, og det er muligt at følge 
med i egen eller dit barns journal. I får 
besked i god tid, når der skal bestilles 
tid til undersøgelse.

Undervisning
Eleverne undervises i kommunens 
skoler på forskellige klassetrin. Ele-
verne får gennem undervisningen den 
vi den om tæn der og forebyggelse, 
der er nød vendig for, at de kan tage 
ansvaret for deres egen tand sundhed. 

Valg af tandpleje
Tandplejeordningen er gratis på  
de kommunale tandklinikker for 0 til 
18 år.

Det er muligt at vælge det kommuna-
le tandplejetilbud fra og gå på privat 
klinik i stedet. Der gives ikke tilskud 
til undersøgelse og behandling hos 
privat tandlæge.

Adgang til tandplejens  
borgerportal sker med  
NemID og vejen dertil  
finder du på tandplejens  
hjemmeside: 

www.tandplejen.vallensbaek.dk



Unge på 16-17 år
Unge, der er fyldt 16 år, kan frit 
vælge imellem at gå til tand læge i 
Vallensbæk kommunale Tandpleje el-
ler hos en pri vat prak tiserende tand-
læge. Kommunen dækker 100% af 
regningerne hos privat tandlæge.

Tand plejen skal al tid have besked, 
hvis den unge ønsker at gå på en 
privat tand klinik. Vallensbæk kom-
munale Tandpleje laver kontrakt med 
den private tandlæge vedrørende 
behandling af den unge patient.

Ved den sidste undersøgelse omkring 
det tidspunkt, hvor den unge fylder 
18 år, sikrer tandlægen at den unge 
har det fornødne grundlag til at tage 
ansvar for sine tænder.

Vi er meget opmærksomme på, at de 
unge – inden de forlader Val lensbæk 
kom munale Tandpleje – får valgt en 
privat prak ti se  ren de tandlæge, som de 
vil bruge fremover.

Tandregulering
Tandreguleringen foregår på den 
fælleskommunale tandregulering med 
klinikker i Albertslund og Hvidovre. 
Børn og unge får tilbud om tandregu-
lering, hvis de har tandstil lings fejl, der 
kan medføre skader på tænderne og 
give dårlig tygge funktion. 

Alle børn bliver undersøgt i løbet af 
4.-6. klasse om der er behov for tand-
regulering. Såfremt der er behov eller 
tvivl om behov for tandregulering 
henvises barnet til specialtandlæge, 
som træffer endelig afgørelse om 
eventuel behandling.

Nødbehandling
Tandplejen har et vagtsamarbejde 
med Vestegnskommunerne i som-
merferien. 

Ved behov for akut tandbehandling, 
henviser vi på vores telefonsvarer til 
vagtklinikken. 

I kan også kontakte en privatprakti-
serende tandlæge, eller Tandlæge-
vag ten (Oslo Plads 14, København 
Ø, tlf. 3538 0251) eller ved meget 
store tandskader til Traumecentret på 
Rigshospitalet.

Tandplejen refunderer regninger for 
nød behandling.
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Pilehaveskolen
Horsbred 197 
2625 Vallensbæk 
 4364 8120 
 piletand@vallensbaek.dk
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2620 Albertslund 
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Tandreguleringsklinikken
Bødkerporten 6B 
2650 Hvidovre 
 5094 4848 

tandplejen.vallensbaek.dk
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