Du er vigtig for dit barns tandsundhed, derfor skal du med til
tandlægen.
Du skal som forælder ledsage dit barn til undersøgelser i tandplejen. Har du flere børn, er du
velkommen til at bestille en tid, hvor søskende kan ses samlet.
Der er flere grunde til, at vi gerne vil se dig:
- Flere helt almindelige tandlæge-opgaver må ikke gennemføres uden dit samtykke. Det
gælder helt til og med barnets 14 år. Kommer barnet selv, skal det måske have en ny tid til en
behandling, vi kunne have nået i undersøgelsestiden, men som vi manglede accept til. Flere
forældre har så alligevel skullet med til tandlægen. I de tilfælde indebærer ordningen, at både
børn, undervisning og personale forstyrres mere end nødvendigt.
- Som forælder giver du barnet en højere grad af tryghed. Det forebygger tandlægeskræk, og
så kan vi få den vigtige snak om tandbørstningen og kost, som er helt afgørende for barnets
tænder – både nu og som voksen.
- Det er dig som forælder, som er ekspert i lige netop dit barn. Du kan fortælle os om allergier
eller andre vigtige oplysninger om barnets helbred, som er vigtige for at kunne give den rigtige
behandling. At give barnet den rigtige behandling i de tryggeste rammer er tandplejens
højeste prioritet.
- Når barnet kommer alene, får barnet ansvaret for at formidle information til hjemmet om
undersøgelsen. De har fået skriftlig information med hjem, men det skal overleveres og tolkes.
Det giver grobund for misforståelser, og burde ikke være et barns ansvar.
Ved at du som forælder ledsager barnet, kan eftersyn og små almindelige behandlinger ofte
klares på en gang i stedet for to, og så får barnet også en tryggere oplevelse i tandlægestolen.
Som forælder vil du som sædvanligt modtage et brev med indkaldelse til tandlægebesøget i eboks og sms-påmindelser i dagene før tiden.
Du kan bestille tid eller rette spørgsmål til tandplejen på telefon eller via vores hjemmeside.
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