
   

     

 
 
 

Forældreaccept for narkosebehandling 

 

 
 

 

Kære patient, forældre eller værge 

 

 

 

Vedr. tandbehandling i fuld bedøvelse af: 

 

 

Navn: ___________________________ 

Cpr. nr.: ____________________________ 

 

 

 

Da det ikke har været muligt at gennemføre undersøgelse og behandling på sædvanlig måde, 

er I blevet henvist til behandling i fuld bedøvelse. 

 

Derfor bedes I give accept til, at den behandlende tandlæge i Hillerød Kommunes Tandpleje i 

fuld bedøvelse gennemfører den tandbehandling, inkl. evt. tandudtrækninger, som skønnes 

nødvendig. 

 

Brevet skal underskrives og afleveres til henvisende tandlæge, hvorefter du vil få en tid til 

behandling i fuld bedøvelse. Vi gør opmærksom på at begge forældre/værge skal underskrive. 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Behandlende tandlæge 

Hillerød Kommune 

 

 
Samtykke mor/værge:    Dato: ________   Underskrift: _________________________ 

Samtykke far/værge:      Dato: _________ Underskrift: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
Information om tandbehandling i narkose 

(Udleveres af egen tandlæge) 

Formålet med at behandle i narkose er at fjerne smerterne og behandle de tænder, 

der har huller. For at undgå at barnet/du skal behandles i narkose igen i løbet af kort 

tid, skal behandlingen være langsigtet og radikal. 

Tandbehandling i narkose foregår som beskrevet nedenfor: 

 at alle behandlinger sædvanligvis bliver udført samme dag 

 der startes ofte med at der tages røntgenbilleder 

 alle huller renses ud og fyldes med tandfarvede fyldningsmaterialer  

 mælketænder, hvor hullerne er så dybe, at de når helt ind til tandens nerve, trækkes 

ud, da prognosen for rodbehandling af mælketænder er forholdsvis dårlig 

 blivende tænder, hvor hullet når ind til tandens nerve, rodbehandles sædvanligvis, når 

der er tale om fortænder eller de små kindtænder. De store kindtænder vil i de fleste 

tilfælde ikke være mulige at rodbehandle, hvorfor det ofte er nødvendigt at trække 

disse ud 

Det er ikke altid muligt før behandlingen starter at sige, hvor mange tænder der skal 

trækkes ud, hvor mange der skal rodbehandles og hvor mange der skal laves 

fyldninger i. Det er noget, den behandlende tandlæge beslutter i løbet af 

behandlingen. Der kan også blive tale om andre former for behandling som 

tandrensning, lakering eller aftryk, som man ikke kan oplyse om før behandlingen 

starter. 

Inden behandlingen i narkose vil I/du blive ringet op af narkoselæge John Lange, som 

vil beskrive narkoseforløbet og spørge ind til jeres barns/dit helbred.  

Hvis der i tiden fra barnet/du er blevet henvist til behandling i narkose og til I/du 

bliver indkaldt til behandling, opstår problemer, skal I/du henvende jer/dig til den 

tandlæge, der har henvist barnet/dig (barnets/din sædvanlige tandlæge). 

 

Med venlig hilsen 

Narkoseteamet 

Tandplejen i Hillerød 

Carlsbergvej 13 

3400 Hillerød 

72 32 35 00 


