
Þróunarsvið 

Necessary to have a family Dentist  
In order to be eligible for free dentistry services your child must be registered as a 

client with a licensed dentist in Iceland. Registration is at www.sjukra.is under í 
Réttindagátt – mínar síður. It is also possible to enroll at the dentist´s office. The family 

dentist schedules regular checkups, take preventative measures, and performs 
necessary dental procedures. It is strongly recommended that you register your 

children with a family dentist when they are one year old. 
 

Nauðsynlegt að hafa heimilistannlækni  
Til þess að fá fríar tannlækningar þarf barnið að hafa skráðan heimilistannlækni.  

Skráning fer fram í Réttindagátt – mínar síður á www.sjukra.is en einnig geta tannlæknar séð um skráninguna.  
Hlutverk heimilistannlæknis er m.a. að boða börn í reglulegt eftirlit og  sjá um forvarnir og nauðsynlegar tannlækningar þeirra.  

Mælt er með skráningu barns hjá heimilistannlækni þegar það nær eins árs aldri. 
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