
Uppdaterade rutiner för barns tandhälsa



Statistik PMO
Barn födda 2015

Antal födda i länet: 2918
Antal där checklistan "tandhälsa" är använd: 2163
Antal där man på ngn fråga svarat Ja : 793 barn

Barn födda 2016

Antal födda i länet: 3115
Antal där checklistan "tandhälsa" är använd: 2972
Antal där man på ngn fråga svarat Ja : 1063

Statistik FTV
Barn som kom från BVC till FTV
2015
193 barn
2016  
177 barn 
2017
167 barn 



Checklista tandhälsa finns i ”BHV-flödet” vid 12 och 18 månader



För att skriva ut eller förhandsgranska så tar du upp checklistan via ”Checklistor i vänstermenyn
Markera raden”Tandhälsa”, klicka på ”Visa” och ”Skriv ut”



Obs! Du måste skriva barnets personnummer i PatID rutan



Ny rutin för BVC sköterskor vid 12 eller 18 månadersbesöket
checklista tandhälsa 

• Om EN av de fem frågorna vid Checklista tandhälsa besvaras med JA 

ska barnet remitteras till besök hos Folktandvården. 

Checklistan i PMO skrivs ut och skickas till Folktandvården som remiss.

Barnets födelsedata måste skrivas in på Checklistan.

• Berätta för föräldrarna till barnet att du på BVC kontaktar Folktand-

vården och att barnet kommer att kallas för ett förebyggande besök. 

Förklara gärna varför, så att vårdnadshavarna ser det som en förmån 

med ett besök. Se dokument under upplysningar i PMO.



Skillnad för BVC- sköterskorna. Om det blir ett JA på Checklistan

SKA checklistan skickas som remiss till Folktandvården. 

Vinst:
• Riskbarn identifieras och kommer in i ”rullarna” på Folktandvården, tidig prevention
• Föräldrarna medvetandegörs om vikten av barnets tandhälsa tidigare, tidig prevention
• Mindre risk för ojämlik hälsa



Ny rutin för FTV vid handläggning av inkomna 
Checklistor/remisser från BVC 

• Checklista/remiss inkommer på barn som identifierats via Checklista tandhälsa på BVC
• Checklistan scannas/läggs in i journalen T4
• FTV kallar barnet tillsammans med vårdnadshavare för en mindre undersökning, åtgärd 114 



Skillnad för FTV. Fler remisser på barn till FTV. Att barnet KALLAS istället 

för att ERBJUDAS besök hos Folktandvården. Räkning kommer att skickas för 
uteblivet besök enligt gällande avgiftsbestämmelser.

Vinst:
• Riskbarn identifieras och kommer in i ”rullarna” på Folktandvården, tidig 

prevention
• Föräldrarna medvetandegörs om vikten av barnets tandhälsa tidigare, 

tidig prevention
• Mindre risk för ojämlik hälsa



Tack!
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