
HjemmeTandlægen

Kan du ikke komme til tandlægen?
Sunde tænder og mund er en forudsætning for et godt helbred, for 
ernæringstilstanden og for livskvaliteten generelt. Hvis du på grund 
af sygdom, alderdom, gangbesvær eller handicap ikke kan komme 
til tandlægen, så kommer HjemmeTandlægen hjem til dig.

Hvilke behandlinger kan vi udføre?
Vi vil som oftest kunne tilbyde at udføre disse behandlinger i dit 
hjem:  undersøgelse, tandrensning, plastfyldninger, proteser, prote-
sereparationer, tandudtrækninger. Andre behandlinger skal udfø-
res på en almindelig tandklinik eller evt. i vores tandlægebus (mod 
ekstrabetaling).  Vi kan ikke tilbyde at udføre akutbehandlinger.

Hvor kan du blive behandlet?
Vi kan tilbyde behandling over det meste af landet. Se mere på 
vores hjemmeside eller ring til os og hør, om vi kan komme og be-
handle dér, hvor du bor.

Priser
Behandlingen alene koster det samme som på en almindelig tand-
klinik, og der er tilskud til behandlingen fra Danske Regioner (‘Syge-
sikringen) og fra Sygeforsikringen ‘danmark’, hvis du er medlem.

I tillæg til prisen for selve behandlingen skal du betale et udebe-
søgstillæg på normalt mellem kr. 1.500 – kr. 3.500 pr. besøg. Dette 
dækker vores udgifter til transport af bil, udstyr og medarbejdere til 
og fra din bolig.

Det er altid bedst at blive behandlet på klinik. Men er det ikke muligt, 

er HjemmeTandlægen et godt alternativ.

”
Min mand havde ikke fået ordnet 
sine to knækkede fortænder, hvis 
ikke HjemmeTandlægen var kom-
met ud til os. Min mand, Peter, har 
på grund af sin sygdom i længere tid 
ikke været i stand til at komme uden 
for døren, og selv sygehuskonsul-
tationer o.a. må foregå pr. telefon 
eller hos os.

Vi forhørte os i Aarhus Kommune 
om muligheden for at komme ind i 
omsorgstandpleje-ordningen. Men 
dels skulle vi vente 6-8 uger for at få 
svar på, om min mand kunne blive 
visiteret ind. Og dels sagde de, at 
behandling skulle finde sted på en 
klinik – og det kan min mand jo ikke.

Det var af hensyn til risikoen for 
følgesygdom nødvendigt at få lavet 
især den ene fortand ganske hurtigt, 
og det klarede HjemmeTandlægen 
for os her i vores eget hjem. Og de 
havde endda røntgenapparat med.

Marianne Paulsen
Pårørende

”
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