
Þróunarsvið 

SHËRBIME FALAS PËR DHËMBË PËR TË GJITHË FËMIJËT E MOSHËS TRE VJEÇARE. 

Ju njoftojmë se shërbimet për dhëmbë për fëmijët e moshës tre-vjeçare paguhen në 
tërësi nga sigurimi shëndetësor, me përjashtim të një pagese 2500 kr në vitë.  

Nëse fëmija juaj është tre vjeçar, ju ftojmë të porosisni kohën sa më parë te dentisti 
(mjeku i dhëmbëve). 

Më shumë informata mund të merrni  në faqen e internetit:  

http://www.heilsugaeslan.is/fraedsla/tannvernd/ 
 

FRÍAR TANNLÆKNINGAR FYRIR ÖLL ÞRIGGJA ÁRA BÖRN 
Vakin er athygli á því að tannlækningar þriggja ára barna eru greiddar að fullu af Sjúkratryggingum,  

að frátöldu 2500 kr. árlegu komugjaldi. 
Ef barnið þitt er þriggja ára ertu beðin/n um að panta tíma sem fyrst hjá tannlækni.    

Prindër / kujdestarë të fëmijëve të moshave tre vjeçare në kopshte parashkollore/ dhe  
Prindër/ kujdestarë të fëmijëve të moshës tre-vjeçare në përgjithësi.  

Albanska 
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