Genindførte fritvalgordninger i Morsø Kommune pr 1. januar 2018
Regeringen har pr. 1. januar 2018 indført frit valg på tandplejen, og nedenstående oversigt giver
et overblik over de lovgivningsmæssige konsekvenser for dig som borger.
Reglerne for fritvalg for børn og unge samt omsorgstandplejepatienter er blevet ændret pr. 01.
januar 2018 jf: Bekendtgørelse om tandpleje Nr. 1658 af 22. december 2017.
Børne- og ungdomstandplejen
Det betyder, at børn og unge under 16 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, Morsø
Kommune vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i
privat tandlægepraksis efter eget valg. Morsø Kommune yder tilskud på 65% af udgifterne til
forbyggende og behandlende tandpleje efter BUT- overenskomsten.
Morsø Kommune har ikke kommunal tandpleje, men har aftale med de nedstående
privatpraktiserende tandlæger om behandling.
Tandlægerne:
Tandstøberiet
Lene Bovbjerg Mortensen
Martin Baunsbak Vermehren
Smil med Østergaard Mors
Tandlægerne i Roslev
Benny Frømann Nielsen ApS
Benny Jørgensen
Tandlægerne i Snedsted I/S
Oris Tandlægerne
Lisbeth Damgaard
Peter Kloster
Smil med Østergaard
tandlægen.dk Thisted, - tidligere
Tandlægerne, Sundhedshuset Thy

Holgersgade 2
Jernbanegade 9,1. tv.
Kirkegade 7
Jernbanevej 12
Helsevænget 4
Østergade 3
Adelgade 1
Banegårdsvej 1 C
Brogade 1 B
Kronborgvej 49
Jernbanegade 7 B
Tværgade 4,
Tigervej 1

7900
7900
7900
7900
7870
7800
7800
7752
7700
7700
7700
7800
7700

Nykøbing M
Nykøbing M
Nykøbing M
Nykøbing M
Roslev
Skive
Skive
Snedsted
Thisted
Thisted
Thisted
Skive
Thisted

97720424
97711081
97721900
97720506
97571616
97520320
97522250
97934510
97921392
97924020
97921111
97522163
70400547

Tandlægerne i Koldby

Helsevej 14

7752

Snedsted

97936868

Er der spørgsmål til oversigten, er du velkommen til at kontakte Louise Dissing på
tlf. 9970 7028 eller Malene Lindhard på tlf. 9970 7163. Eller meget gerne på mail
bornogfamilier@morsoe.dk

Børnetandpleje 0-15 år
Morsø Kommune tilbyder vederlagsfri tandpleje til børn og unge i alderen 0-15 år hos de
tandlæger, som står beskrevet under tandlægerne.
Ønskes der tandpleje hos en anden tandlæge, er der en egenbetaling på 35% af udgiften, som
svarer til den, som Morsø Kommune ville dække hos en tandlæge på listen.
Ønskes en anden eller dyrere behandling end den, der kan godkendes af kommunen, kan
forældre til børn under 16 år få refunderet et beløb svarende til 65% af udgifterne til den af
kommunen godkendte behandling.

Ønskes en tandlæge, som kommunen ikke har en aftale med, skal Morsø Kommune have
besked om ønsket. Den pågældende kommune/tandlæge kan afvise at udføre behandlingen
pga. kapacitetsmangel. Udføres behandlingen hos en tandlæge vi ikke har indgået aftale med,
opkræves der en egenbetaling på 35 % af den af Morsø Kommune godkendte behandling.
Der skal gives besked til Morsø Kommune, hvis en anden tandlæge ønskes. Kontaktperson er
Louise Dissing på tlf. 9970 7028 eller Malene Lindhard på tlf. 9970 7163. Eller meget gerne på mail
bornogfamilier@morsoe.dk

Børnetandpleje 16-17 år
Unge på 16 og 17 år kan vælge og modtage vederlagsfri tandpleje hos en anden tandlæge end de
opførte på listen. Ønskes der en anden eller dyrere behandling end den, der kan godkendes af
kommunen, kan der refunderes et beløb svarende til prisen på den behandling, som kommunen
har godkendt.
Kontaktperson er Louise Dissing på tlf. 9970 7028 eller Malene Lindhard på tlf. 9970 7163. Eller
meget gerne på mail bornogfamilier@morsoe.dk

Tandregulering
Tandregulering i Morsø Kommune foretages pr. 1. januar 2018 hos Annelise Küseler jf. aftale med
Morsø Kommune.
Vælges en anden reguleringstandlæge eller ønskes en anden eller dyrere behandling end den, der
kan godkendes af kommunen, vil der være en egenbetalingen på 35% af den af kommunen
godkendte behandling samt en eventuel merpris i forhold til den godkendte behandling.
Morsø Kommune skal have besked, hvis der vælges en anden tandlæge til tandregulering.
Kontaktperson er Louise Dissing på tlf. 9970 7028 eller Malene Lindhard på tlf. 9970 7163. Eller
meget gerne på mail bornogfamilier@morsoe.dk

Bekendtgørelse om tandpleje
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1077

