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Remiss till specialist avseende barn- och ungdomstandvård

Omfattning
Dokumentet vänder sig till remitterande och återremitterande tandläkare inom allmäntandvård och 

specialisttandvård. 

Bakgrund 
Dokumentet är en överenskommelse mellan samtliga folktandvårdskliniker i Norrting. (Norrbotten, 

Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland).

Remiss till specialisttandvård ställs av allmäntandläkaren i samråd med patienten/ vårdnadshavaren. 

Vid detta tillfälle är det viktigt att barnperspektivet finns med i alla bedömningar. Allmänt kan sägas att 

ju yngre och behandlingsomognare en patient är desto större anledning att remissen primärt ska 

ställas till pedodonti som sedan hanterar eventuella fortsatta kontakter med övrig specialisttandvård.  

Syfte
För att säkerställa ett hanterbart och patientsäkert flöde av remisser från allmäntandvården till 

specialisttandvården ska dessa bestämmelser för remisser avseende barn och ungdomar vara en 

vägledning till remittent och för specialisttandvården. 

Lagar och andra krav 
Kraven på en säker remisshantering framgår av Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för 

patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m., SOSFS 2004:11, Socialstyrelsens föreskrifter 

om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården, SOSFS 2008:14 samt 

Patientdatalagen 2008:355.

Ansvar och befogenheter 
Patientansvarig tandläkare inom specialisttandvården ansvarar för att det sker en kontinuerlig 

kommunikation med barnets/ungdomens ordninarie allmäntandvårdklinik och patientansvarig 

tandläkare.

Beskrivning/Genomförande

Allmänt

 Alternativet med en konsultationsremiss bör i första hand övervägas. Remitterande tandläkare 

får sedan ett behandlingsförslag efter att patienten utretts av specialist. Behandlingen 

genomförs sedan inom allmäntandvården. 
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 I andra fall innebär remissen att patienten tas om hand inom berörd specialité. Patienten 

färdigbehandlas därefter och återremitteras till allmäntandvården efter slutförd behandling av 

det remissen avser. Uppföljningen sker inom allmäntandvården enligt remissvar. 

 I några fall, i första hand inom pedodonti, krävs ett mer långvarigt omhändertagande inom 

specialisttandvården. Dessa patienter kan därför komma att ha specialisttandvården som sin 

”patientansvariga” tandläkare under kortare eller längre tid. Det är viktigt att kontinuerlig 

kommunikation sker med barnets ordinarie allmäntandvårdsklinik – patientansvarigtandläkare.

 Behandling av icke specialistfall och behandlingsbehov med låg odontologisk prioritet ska ej 

behandlas inom specialisttandvården. I dessa fall återremitteras patienten till 

allmäntandvården. Om specialisttandvården har resurser kan dock icke specialistfall och 

patienter med mindre behov behandlas varvid remitterande klinik debiteras

Till vem ställs remissen?

 Patienten remitteras till den specialité där patientens behov av specialistvård bäst kan 

bedömas och tillgodoses. I flertalet fall utgör gränssnittet varthän en remiss ska ställas inte 

några större problem.

 Små barn och barn med behandlingsomognad remitteras direkt till pedodonti. 

 Orala tillstånd kombinerade med allmänsjukdom, patienter med syndrom samt patienter med 

funktionshinder som avsevärt påverkar behandlingen utgör ytterligare exempel på fall som 

direkt ska remitteras till pedodonti. De ansvarar för att nödvändiga kontakter tas med andra 

specialiteter t.ex. vid multidisciplinära terapimöten. Ibland sker sedan behandling inom flera 

specialiteter.

 Patienter med ortodontiska frågeställningar och aplasier hanteras vanligen efter konsultation 

och/ eller remiss direkt till ortodonti. I tillämpliga fall tas patienten upp med pedodonti och vid 

multidisciplinära terapimöten.

22 – åringar

Remisser som ställs till specialistkliniker på 22 åringar bör komma till berörd specialité i god tid för att 

berörd klinik ska hinna ta hand om patienten under den fria barn och ungdomstandvården. Sent 

ställda remisser, exklusive ”akutremisser”, innebär att remitterande klinik interndebiteras. 

 Remisser skall vara skickade innan 1 juli för att de skall ingå i uppdraget. Genom detta 

tillgodoses kravet enligt 0-7-90-90. 

 Akuta remisser ingår i uppdraget om remissen skrivs under det år de är 22 år även om 

behandlingen kommer att utföras när de är 23 år. Måste tydliggöras orsak till att de är sent 

skickade.

 Vid sent skrivna remisser (skrivna efter 1 juli), där behandling sedan sker efter 22 år ålder, är 

utgångspunkten att barnet inte skall debiteras. Beror den sent skrivna remissen på bristande 
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rutin interndebiteras den remitterande kliniken. Om förseningen beror på patienten debiteras 

patienten.

 Gäller remissen en nyinflyttad patient från annat region/landsting, där behandlingsbehovet 

borde ha upptäckts och åtgärdats tidigare under barntandvården debiteras FK normal för 

behandlingen. Vid planerad vård inhämtas besked från tidigare region/landsting om 

betalningsansvar innan behandling påbörjas. Kostnaden för behandlingen regleras därefter 

mellan Regionerna/Landstingen (med tanken att avlämnande landsting faktureras).

Dokumentation och arkivering 
Dokumentation sker i T4 enligt särskilda anvisningar. 

Historik 
Dokumentet ersätter inget tidigare dokument i ledningssystemet. 

Utarbetat av 
Dokumentet är utarbetat av Specialisttandvården avdelningen för Pedodonti. Har faktagranskats av 
Eva Leksell, övertandläkare Pedodonti 

Referenser och förändringar  
Avsnittet placeras sist i dokumentet och hanteras av systemet 

Dokumentinformation

Referenser: Nej

Förändringar sedan senaste utgåva:  

 Ny upprättare och dokumentansvarig.

Dokumentet är nu en överenskommelse mellan de fyra norra regionerna.

Åldersreformen.
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