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Dags att lista blivande 3-åringar hos
tandläkaren
I Region Stockholm erbjuds alla barn från och med 3 års ålder att välja
tandläkare. Från november månad det år barnet är 2 år kan föräldrar börja
lista sitt barn hos tandvården. Över 70 procent av alla barn i länet går hos
Folktandvården Stockholm.
Föräldrar väljer fritt på vilken av Folktandvårdens över femtio
allmäntandvårdskliniker, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder, man vill
gå med sitt barn. När man har listat sitt barn kommer regelbundna kallelser
till kostnadsfria undersökningar och, om det skulle behövas, behandlingar.
Vid omkring tre års ålder kallas alla barn som är listade på Folktandvården till
en undersökning av tänderna. Förutom att kontrollera tänderna är målet med
besöket även att göra barnen bekant med miljön och trygg med personalen i
tandvården.

Moa förbereder barnet inför första besöket hos tandvården
Den animerade filmen ”Moa går till tandläkaren” förbereder det lilla barnet
inför att gå till tandläkaren för första gången. ”Moa går till tandläkaren” är
Folktandvården Stockholms mest populära film med över 975 000 visningar
på YouTube. Se den här:

Se YouTube-videon här

Fakta om Folktandvården Stockholm
•
•
•
•

1,4 miljoner kundbesök varje år.
Över 400 000 listade barn och ungdomar.
55 000 skolelever får besök av fluortanten eller fluormannen
varje år.
Har ett program för att förebygga hål i tänderna (karies) hos alla
barn och ungdomar i länet.

Vi på Folktandvården Stockholm välkomnar dig, ung eller gammal, var du än
bor eller kommer ifrån. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård,
forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre
tandhälsa. Med våra totalt 80 kliniker runt om i länet och cirka 2 000
medarbetare tar vi årligen emot uppemot 1,4 miljoner patienter.
Folktandvården är en del av Region Stockholm.
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