
FREE DENTAL TREATMENT FOR CHILDREN 
 

Please note that all dental treatment for children is fully paid by Icelandic Health Insurance, 
apart from a 2.500.- ISK annual registration fee. 

If your child has not received dental care in the last 12 months you are requested to make an 
appointment with a dentist as soon as possible.  

 
FRÍAR TANNLÆKNINGAR BARNA 

 
Vakin er athygli á því að tannlækningar barna eru greiddar að fullu af Sjúkratryggingum, að frátöldu 2500 kr. árlegu komugjaldi. 

Ef barnið þitt hefur ekki farið í tanneftirlit á síðustu tólf mánuðum ertu beðin/n um að panta tíma sem fyrst hjá tannlækni.    

Parents/caretakers of children   

Enska 

Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar 
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