Tandvård
En Regional processbeskrivning beskriver vem som utför vilken hälso- och sjukvård i Halland
EGENVÅRD
Barn 0-2 år
Föräldrarna kommer med
barnet till munhälsokontrollen
vid 12 månaders ålder.
Tandborstning introduceras
med lite flouridtandkräm.

Inga nattmål i nappflaska

Barn och unga 3-23 år
Föräldern bortstar barnets
tänder upp till 10 års ålder.
Tandborstning med 2 cm
flouridtandkräm 2gånger
dagligen i 2 minuter.
Mellanrum mellan måltiderna
och lördagsgodis
Börja inte att röka och snusa.

SPECIALISTTANDVÅRD

ALLMÄNTANDVÅRD
Barnet kallas till screeningbesök
vid 12 månaders ålder för att
hitta riskbarn.
Riskbarn remitteras till BHV.
Barn med behandlingsbehov
remiteras till
specialisttandvården.b
Barn utan risk kallas vid 3-års
ålder för
tandläkarundersökning.
Samtliga 3 åringar kallas och
undersöks av tandläkare
Barnet riskbedömns
Undersökningsintervall baseras
på riskbedömningen. Barn utan
risk kallas var 24:e månad
Prevention efter riskbedömning
till profylaxtandsköterska alt
tandhyginist.

Remiss
till BHV/
tandvår
den

Barnhälsovård

Remiss till
specialisttanvården

Remiss till
specialisttanvården

Tandvård vid behov av narkos
genomförs
Tandreglering vid behov
Tandvård vid vissa sjukdomar, ex
strålbehandling mot ansikte, höga
doser cytostatika
Käkkirurgi, ex komplicerade
visdomständer
Anomalikirurgi, ex flytt av käke
Käkledskirurgi
Rekonstruktion vid
malignitetsbehandling i det orofaciala
området.
Svåra smärtproblem
Tandvårdsrädsla
Barn med funktionsnedsättning

SPECIALISTVÅRD
Remiss
till ÖNH
HS/tandv
ården

Hallands sjukhus-Öron,näsa,
halskliniken
Vid malignitetsmisstanke
Vid ofrivilligt andningsuppehåll

REGIONVÅRD
Läpp, käk och gom (LKG)-team
0-18 år Sahlgrenska
Sällsynta sjukdomar till Mun-Hcenter Ågrenska

Patient- och
närstående

Nationella
kunskapsunderlag

Länkar 1177.se

Nationella riktlinjer

Tandvård om du har en
funktionsnedsättning

Socialstyrelsen

Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket - TLV
Tandvårdstaxan
Nödvändig tandvård

Sörre rekonstruktiv
käkledskirurgi Sahlgrenska
Remiss
till
tandvår
den

Tandvård i samband med vissa
sjukdomar och
sjukdomsbehandlingar

Att samtala med barn

Tandvård om du har stort
omvårdnadsbehov i dagliga livet,

Särskilt tandvårdsbidrag

Läkemedelsverket
antibiotikabehandling

Asyl
Tandborstning med 2 cm
flouridtandkräm 2gånger
dagligen i 2 minuter.
Tag kontakt med tandvården vid
akuta besvär

1177 Vårdguiden
Hål i mjölktänderna - karies
hos barn

Hål i tänderna - karies

Tänder

Remiss till
specialisttanvården

Munhälsa
0-23 år fullständig tandvård
24 år- tandvård som inte kan
anstå
Kallas enligt överenskommelse
med tandvården.

Remiss till
specialisttanvården

Munhälsa
Placerade barn HVB-hem
Genomföra undersökning och
behandling. Ska besvara intyget
från socialtjänsten
Munhälsa
Fånga upp sköra äldre så att de
inte tappar sin
tandvårdskontakt. Äldre med
stort omsorgsbehov ges
förstärkt sjukdomsbehandling

Socialtjänst
Meddelar tandvården vart de
placerade barnen finns

Kommunen
Identifierar personer med stort
behov av personlig omsorg och
ansöker till regionen om
nödvändig tandvård.

Säskilt tandvårdsbidrag - STB
Information broschyr tandvårdsstödet vårdgivare

Läkemedelsverket
antibiotikaprofylax

Remiss till
regionvård

Munhälsa
Kallas enligt överenskommelse
med tandvården.
Riskbedöms och kallas efter
behov.

Tandvård vid långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning
Tandvård som led i en sjukdomsbehandling

Vid höga doser cytostatika, vid
transplantation

Tandvårdens läkemedel 2020-2021
Vuxna 24 år och äldre
Tandborstning med 2 cm
flouridtandkräm 2gånger
dagligen i 2 minuter.
Mellanrum mellan måltiderna '
Ät näringsriktig mat och undvik
småätande.
Sluta röka och snusa.

Tandvård och ekonomi

Barn behov i centrum - BBIC

Information broschyr tandvårdsstödet
befolkningen

