Tanntrygd
Tanntrygd er ein trygging, sum tryggjar tínar
tenn. Við Tanntrygd kanst tú fáa upp til 80%
av útreiðslunum til ávísar tannlæknaviðgerðir
afturgoldið. Hevur tú til dømis eitt hol, sum
skal viðgerast, ella skal onkur tonn kanska rót
viðgerast, er Tanntrygd hent at hava.

Tanntrygd
tryggjar
tínar tenn

Hvør kann tekna Tanntrygd?
Tað eru einans fyritøkur og fakfeløg, sum
kunnu tekna Tanntrygd. Tað eitt krav, at Tann
trygd verður teknað øllum limum í fakfelagnum
og øllum starvsfólkum ella einum úrvaldum
bólki av starvsfólki í eini fyritøku.
Tað ber eisini til at tekna Tanntrygd til makan
og børnini hjá tí einstaka starvsfólki og limi.

Hvussu tekni eg Tanntrygd?
Fyritøkur og fakfeløg kunnu venda sær til
Vinnudeildina hjá Trygd og á tann hátt tekna
tryggingina til síni starvsfólk og sínar limir.
Tað er einstaka fyritøkan og fakfelagið, sum
teknar tryggingina til og rindar fyri síni starvs
fólk og sínar limir. Eisini er tað einstaka fyri
tøkan og fakfelagið, sum teknar tryggingina
til maka og børn hjá tryggjaða. Tryggjaði skal
sjálv/ur gjalda fyri maka og børn. Børn skulu
vera millum 18 og 24 ár.
Tú kanst lesa meira um Tanntrygd og treytirnar
fyri Tanntrygd á trygd.fo/tanntrygd

Trygd hugsar um teg

Hvat dekkar tryggingin?
Fyllingar
Røntgen
Doyving
Rótviðgerðir
Tannhaldsbruni (Parodontose)

Kenn tínar tenn
Visti tú, at …
• Tú fært tína fyrstu tonn, tá ið tú ert áleið 6-8
mánaðir gomul/gamal.
• Um tú hevur allar tenninar, hevur tú til

Protetik (tannkrúna/brúgvalið/implantat)

samans 28 tenn. Hevur tú eisini vísdóms

Tanntøkur og skurðviðgerðir

tenninar, hevur tú tilsamans 32 tenn.

Bítiskinnari
Endurgjald við árligum avmarkingum fæst fyri viðgerð
irnar omanfyri. Samlaða árliga endurgjaldið er í mesta lagi
30.000 kr. Upphæddir og avmarkingar annars eru at finna í
treytunum á trygd.fo/tanntrygd

• Hol í tonnunum kemur orsakað av bakterium
í munninum, sum gera sýru burturúr sukri.
• Bara ein triðingur av tonnini er sjónligur í
munninum – restin av tonnini er fjald undir
tannkjøtinum.

Hvat dekkar tryggingin ikki?
Kanning

• Mælt verður til at busta tenninar tvær ferðir
um dagin – og eisini at nýta tanntráð.
• Fyrstu tannbustirnar við hári á vórðu gjørdar

Tannreins

í Kina í 16. øld. Tá var vanligt at binda

Fríðkandi viðgerðir

svínahár á ein bambuspinn og síðani nýta

Hækkan av bitinum
Viðgerð, ið ikki er neyðug

hetta sum tannbust.
• Tanngleringin (emaljan), sum verjir tínar

Tenn, ið manglaðu, tá ið tryggingin varð teknað

tenn móti bakterium og skaðum, er tað

Krúnuviðgerð av kliniskt sunnum tonnum

harðasta evni í kroppinum – enntá harðari

Fylgiskaðar av prýðislutum og líknandi

enn beinagrindin.

Ábyrgdararbeiði og feilviðgerð

• Títt tannmerki er serstakt – eins serstakt
og títt fingramerki – og eingin í heiminum
hevur líka tannmerki sum tú.

Avmarkingar
Trygd dekkar ikki viðgerðir, ið longu vórðu
byrjaðar, ætlaðar ella tilráddar, áðrenn trygg
ingin varð teknað.
Trygd dekkar ikki tannviðgerð, um tryggjaði

Vilt tú vita meira?

hevur skatt tenninar við vilja, hevur verið grovt

Vilt tú vita meira um Tanntrygd, ert tú væl

óskettin, hevur verið ávirkað/ur av rúsevni ella

komin at venda tær til Vinnudeildina hjá

hevur verið í bardaga.

Trygd á 35 81 00.

Trygd veitir endurgjald fyri tannviðgerð í mun
til tær árligu avmarkingarnar og tær upp
hæddir, sum eru tilskilaðar á veitingarlistanum
í treytunum fyri Tanntrygd.
Tað er ein treyt, at viðgerðin verður gjørd av løggildum

Les meira um Tanntrygd á
trygd.fo/tanntrygd

tannlækna í Føroyum ella Danmark.
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