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Syfte och omfattning
Med ifyllda mallar underlättas triagering av inkomna remisser, ökar
patientsäkerheten, förtydligas frågeställningar och specialisterna får bättre underlag
för att kunna ge bästa möjliga vård.
Mallarna kan väljas direkt i Folktandvårdens T4-journalsystem medan privata
tandvården ska kopiera in det textavsnitt som avspeglar den remiss som ska skickas
till Folktandvårdens specialisttandvård och däri fylla i efterfrågad information.
Mallarna återfinns för privata vårdgivare i Samverkanswebben Uppsala.
Från 2023-01-01 kommer remisser där avsedd mall inte använts att avvisas med
uppmaning att använda rätt mall.

Bakgrund
Samtliga specialister har godkänt nedanstående remissmallar. De ska användas av
allmäntandvården både inom Folktandvården och privat tandvård. Om remissmall
inte används kommer remissen att avvisas med en uppmaning att skicka in remissen
på nytt men i en fullständigt ifylld remissmall som är ämnad för respektive specialitet.

Remissmallar:
Ortodonti
Ortodontivisningar:






Nyvisning/omvisning
Prel. ort. diagnoser:
Nödvändiga röntgen tagna:
Frågeställning:
Patientens subjektiva behov av tandreglering:

Med vänlig hälsning

Ortodontikonsultationer:








Frågeställning
Prel. ort. diagnoser:
Nödvändiga röntgen tagna:
Nödvändiga kliniska foton tagna:
Frågeställning:
Har fallet diskuterats på terapimöte?
Finansiering:
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Utomlänsbarn – Är finansiering med hemregion säkerställd? Ja/Nej
Behov av tolk: (ange språk och ev. dialekt)

Med vänlig hälsning

Från ortodontin – friläggning
Tacksam för friläggning av xx retinerad xx och bond cleat + kedja.
Finansiering:
Utomlänsbarn – Är finansiering med hemregion säkerställd? Ja/Nej
Behov av tolk: (ange språk och ev. dialekt)
Med vänlig hälsning

Från ortodontin – extraktion
Tacksam för extraktion av xx före ortodontisk behandlingsstart xx.
Finansiering:
Utomlänsbarn – Är finansiering med hemregion säkerställd? Ja/Nej
Behov av tolk: (ange språk och ev. dialekt)
Med vänlig hälsning

Från ortodontin, avslutad ortodontibehandling
Tandregleringen är klar och kontroller av retention har gjorts ett år efter
behandlingen.
Behandlingsmålen är uppfyllda.
Retentionen består av twistflextråd 13-23 och 33-43 samt av Essix-skena i ÖK.
Twistflextrådarna ska helst sitta i 5 år ..... 10 år ..... livstid .....
Skenan behålles i ..... år + långsam nertrappning.
Vänligen kontrollera även gingivan i UK-fronten,så inga retraktioner uppstår.
Retraktioner buckalt i UK-fronten, har i några fall synts i samband med långvarig
bondad retention.
Behov av tolk: (ange språk och ev. dialekt)
Med vänlig hälsning

Orofacial medicin
Orofacial medicin, Enköping
Frågeställningen har diskuterats på kliniken eller på gemensamt terapimöte.
Frågeställning:
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Sjukdomar/Allergier:
Mediciner:
Socialt:
Odontologiskt status:
Behandlingsproblematik:
Aktuellt foto ska finnas i Onepix vid frågeställning om slemhinneförändring.
Vid tandvårdsrädsla: är patienten informerad om och intresserad av
tandvårdsrädsleprogrammet med psykologbehandling? (Om patienten enbart önskar
narkos hänvisas denne till Stockholm.)
Vuxna – Är patienten informerad om syftet med remissen och ungefärlig
utredningskostnad på aktuell specialistenhet? Ja/Nej
Utomlänsbarn – Är finansiering med hemregion säkerställd? Ja/Nej
Har patienten rätt till N/F-intyg? Finns giltigt intyg?
Har patienten någon förfallen skuld till Folktandvården? Ja/Nej (OFMS förslag)
Behov av tolk: (ange språk och ev. dialekt)
Med vänlig hälsning

Orofacial medicin, Seminariet i Uppsala
Frågeställningen har diskuterats på kliniken eller på gemensamt terapimöte.
Frågeställning:
Sjukdomar/Allergier:
Mediciner:
Socialt:
Odontologiskt status:
Behandlingsproblematik:
Aktuellt foto ska finnas i Onepix vid frågeställning om slemhinneförändring.
Vid tandvårdsrädsla: är patienten informerad om och intresserad av
tandvårdsrädsleprogrammet med psykologbehandling? (Om patienten enbart önskar
narkos hänvisas denne till Stockholm.)
Vuxna – Är patienten informerad om syftet med remissen och ungefärlig
utredningskostnad på aktuell specialistenhet? Ja/Nej
Utomlänsbarn – Är finansiering med hemregion säkerställd? Ja/Nej
Har patienten rätt till N/F-intyg? Finns giltigt intyg?
Har patienten någon förfallen skuld till Folktandvården? Ja/Nej (OFMS förslag)
Behov av tolk: (ange språk och ev. dialekt)
Med vänliga hälsning
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Bettfysiologi
Frågeställningen har diskuterats på kliniken eller på gemensamt terapimöte.
Frågeställning:
Anamnes:
Status:
Röntgen:
Vuxna – Är patienten informerad om syftet med remissen och ungefärlig
utredningskostnad på aktuell specialistenhet? Ja/Nej
Utomlänsbarn – Är finansiering med hemregion säkerställd? Ja/Nej
Har patienten rätt till N/F-intyg? Finns giltigt intyg?
Behov av tolk: (ange språk och ev. dialekt)
Med vänlig hälsning

Endodonti
Frågeställningen har diskuterats på kliniken, med nischtandläkare eller på
gemensamt terapimöte.
Frågeställning:
Anamnes:
Status:
Röntgen:
Vuxna – Är patienten informerad om syftet med remissen och ungefärlig
utredningskostnad på aktuell specialistenhet? Ja/Nej
Utomlänsbarn – Är finansiering med hemregion säkerställd? Ja/Nej
Har patienten rätt till N/F-intyg? Finns giltigt intyg?
Behov av tolk: (ange språk och ev. dialekt)
Planerad fortsatt behandling på aktuell tand/tänder:
Med vänlig hälsning

Protetik
Frågeställningen har diskuterats på kliniken, med nischtandläkare eller på
gemensamt terapimöte.
Frågeställning:
Anamnes:
Status:
Röntgen:
Vuxna – Är patienten informerad om syftet med remissen och ungefärlig
utredningskostnad på aktuell specialistenhet? Ja/Nej
Utomlänsbarn – Är finansiering med hemregion säkerställd? Ja/Nej
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Har patienten rätt till N/F-intyg? Finns giltigt intyg?
Behov av tolk: (ange språk och ev. dialekt)
Med vänlig hälsning

Parodontologi
Frågeställningen har diskuterats på kliniken eller på gemensamt terapimöte.
Frågeställning:
Symtom:
Tandvård (t.ex. status, ocklusion, tidigare parodontal behandling, terapisvikt):
Aktuella och tidigare sjukdomar:
Mediciner (inkl. doser om möjligt):
Tobak (om ja, ange ungefärlig mängd):
Röntgenunderlag/annan dokumentation (finns aktuella röntgen med synlig bennivå?):
Omständigheter som kan försvåra undersökningen (t.ex. tolk, rörelsehinder,
demens): Patienten är översiktligt informerad om syfte med remissen och eventuella
kostnader förknippade med us/behandling:
Avser remissen implantatkirurgi så ange protetisk och parodontologisk terapiplan
samt implantatsystem:
Jag planerar att utföra följande behandling under en eventuell väntetid:
Vuxna – Är patienten informerad om syftet med remissen och ungefärlig
utredningskostnad på aktuell specialistenhet? Ja/Nej
Utomlänsbarn – Är finansiering med hemregion säkerställd? Ja/Nej
Har patienten rätt till N/F-intyg? Finns giltigt intyg?
Behov av tolk: (ange språk och ev. dialekt)
Med vänlig hälsning

Pedodonti
Har frågeställningen diskuterats med pedodonti-team eller på gemensamt
terapimöte? Ja/Nej
Frågeställning:
Allmän anamnes:
Sjukdomar:
Mediciner:
Socialt:
Odontologiskt status:
Aktuella röntgen:
Kliniska foton:
Behandlingsproblematik:
Utomlänsbarn – Är finansiering med hemregion säkerställd? Ja/Nej
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Behov av tolk: (ange språk och ev. dialekt)
Med vänlig hälsning

Käkkirurgen, Akademiska sjukhuset
Käkkirurgen, Akademiska sjukhuset
Vänligen skriv information vid respektive rubrik.
Frågeställningen har diskuterats på kliniken, nischtandläkare eller på gemensamt
terapimöte.
Önskas akut bedömning samma dag ring kliniken på 018-611 64 50 alternativt
sök käkkirurgiska jouren via jourväxeln 018-611 77 77.
Symtom och duration:
Bedömning om tillståndet är brådskande:
Sjukdomar:
Tidigare sjukdomar/operationer:
Läkemedel (inklusive doser om möjligt):
Tobak (om ja, ange ungefärlig mängd):
Överkänslighet:
Omständighet som skulle kunna försvåra behandling (exempelvis demens eller
rörelsehinder):
Patienten är informerad om syftet med remissen:
Patienten önskar operation samma dag som undersökningen (om möjligt):
Finns röntgenunderlag/annan dokumentation:
Finns kliniska foton (foto önskas alltid vid slemhinnefrågeställning):
Om implantatkirurgi efterfrågas så ange protetisk och parodontologisk terapiplan
inklusive eventuellt önskemål avseende implantatsystem:
Vuxna – Är patienten informerad om syftet med remissen och ungefärlig
utredningskostnad på aktuell specialistenhet? Ja/Nej
Utomlänsbarn – Är finansiering med hemregion säkerställd? Ja/Nej
Har patienten rätt till N/F-intyg? Finns giltigt intyg?
Behov av tolk: (ange språk och ev. dialekt)
Övrigt:
Med vänlig hälsning

Orofacial medicin, Akademiska sjukhuset
Önskas akut bedömning samma dag ring kliniken på 018-611 64 50 alternativt sök
orofacialmedicinska dagjouren via jourväxeln 018-611 77 77
Frågeställningen har diskuterats på kliniken eller på gemensamt terapimöte.
Frågeställning:
Sjukdomar/Allergier:
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Mediciner:
Socialt:
Odontologiskt status:
Behandlingsproblematik:
Aktuellt foto ska finnas i Onepix vid frågeställning om slemhinneförändring.
Vid tandvårdsrädsla: är patienten informerad om och intresserad av
tandvårdsrädsleprogrammet med psykologbehandling? (Om patienten enbart önskar
narkos hänvisas denne till Stockholm.)
Vuxna – Är patienten informerad om syftet med remissen och ungefärlig
utredningskostnad på aktuell specialistenhet? Ja/Nej
Utomlänsbarn – Är finansiering med hemregion säkerställd? Ja/Nej
Har patienten rätt till N/F-intyg? Finns giltigt intyg?
Har patienten någon förfallen skuld till Folktandvården? Ja/Nej (OFMS förslag)
Behov av tolk: (ange språk och ev. dialekt)
Med vänlig hälsning

Radiologi, Akademiska sjukhuset
Frågeställningen har diskuterats på kliniken, nischtandläkare eller på gemensamt
terapimöte.
Önskas akut bedömning samma dag ring kliniken på 018-611 64 50 alternativt sök
orofacialmedicinska dagjouren via jourväxeln 018-611 77 77
Frågeställning:
Lokalisation/område:
Symtom:
Anamnes:
Tidigare röntgenstatus (tidpunkt)Analoga bilder per post.
Särskilda upplysningar:
Prioritet: Är det rutin eller akut.
Vikt >120kg. (vid eventuell CBCT us kan vår maskin inte ta patienter som väger över
120kg)
Vuxna – Är patienten informerad om syftet med remissen och ungefärlig
utredningskostnad på aktuell specialistenhet? Ja/Nej
Utomlänsbarn –




Är finansiering med hemregion säkerställd? Ja/Nej
Vid ”Ja”, har remittenten fått godkänt eller ej från hemregionen gällande vården som
förväntas ges av remissmottagaren? Ja/Nej
Finns behov av att remissmottagaren måste göra ett nytt terapi- och kostnadsförslag till
hemregionen? Ja/Nej

Har patienten rätt till N/F-intyg? Finns giltigt intyg?
Behov av tolk: (ange språk och ev. dialekt)
Med vänlig hälsning
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Roller och ansvar
Verksamhetschefen för enhetens ansvar är att:


Informera och följa upp att medarbetare som skickar remisser till
Folktandvårdens elelr Käkkirurgens specialister använder dessa remissmallar,
fullständigt ifyllda.

Remittentens ansvar är att:


Använda och fullständigt fylla i remissmallarna vid remiss till Folktandvårdens
och Käkkirurgens specialisttandvård




Vid frågeställning om finansiering i remissmallen reda ut vem som bekostar
vården och få ett godkännande och acceptans av ev. kostnadsförslag innan
remiss skickas

Dokumenthistorik
2022-05-25 Anna-Cari Lindh har lagt till en beskrivning hur det är tänkt att mallarna
ska tillämpas av Folktandvården respektive privat tandvård under rubriken
”Bakgrund”.
2022-09-09 Anna-Cari Lindh har lagt till att remissmallarna nu kan nås av privata
vårdgivare via Samverkanswebben Uppsala samt att remisser skickade utan avsedd
mall kommer att avvisas från och med 2023-01-01.
Författare
Katarina Wadstein och Anna-Cari Lindh.
Samtliga mallar är granskade och godkända av respektive ämnesföreträdare
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