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En tand har ett stort
kariesangrepp men
perforeras vid försöket att
rotfylla. Man hoppas att en
specialist kan rädda tanden.
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1.
Allmäntandläkaren
skriver en manuell
pappersremiss som
skickas till pedodontist.

2.
Pedodontisten
avvisar remissen och
tycker att tanden
ska tas bort.

3.
Pedodontisten tror
att hen skickar iväg
ett remissvar i T4.
Remissvaret når inte
remittenten- och
därför ej heller de
instruktioner som
pedodontisten ger
om att tanden ska
tas bort.

4.
Remittenten har
lagt in en vanlig
revisionskallelse på
patienten och en
längre tid går utan
att patienten
besöker kliniken.

Remissen avvisas
digitalt i T4 vilket
inte fungerar på en
manuell remiss.

Patienten är
asylsökande och har
inget svenskt
personnummer.
Remiss måste då
skrivas manuellt och
postas i brev.
Patienten erhåller på
varje klinik där en
journal öppnas ett
nytt temporärt
personnummer och
information kan inte
överföras digitalt
mellan klinikerna.
Den digitala
funktionen utnyttjas
delvis ändå hos
remissmottagaren
eftersom man
scannar in remissen
och lägger in den i
remiss- systemet i
T4 för att förenkla
hanteringen.

Utbildning & kompetens

Kompetenshöjning på
specialistkliniken hos all
personal avseende
remisshantering

Kunskapen om hur man
hanterar manuella
remisser saknas hos
både receptionist och
tandläkare på
specialisttandvården.
Allmäntandläkaren bör
höja sin kunskapsnivå
om remissahantering
och bevakning av
utgående remisser i T4.

Ett svar på en
remiss som skickats
manuellt i brev kan
bara besvaras
manuellt per brev.
Den text som skrivs
in i den digitala
versionen i T4 kan
inte överföras till
den remitterande
kliniken i dylika fall
då patienten inte
har ett svenskt
personnummer utan
bara ett temporärt
som inte
överensstämmer
med någon annan
klinik.

Patienten får ingen
behandling avseende
den aktuella tanden.

Behandlaren på
allmäntandvården
tror att patienten
omhändertas på
specialisttandvården
och får inget
remissvar med
instruktionen att
istället ta bort
tanden.

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Remittenten bör
bevaka sina
utgående remisser
ofta för att se att
de blivit
omhändertagna.

Uppdatera rutinerna
kring
remisshantering.
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Pat återkommer till allmäntandvården ca fem
månader senare
för värk i samma tand och
tanden måste extraheras. Det uppdagas då att
patienten aldrig varit på specialisttandvården.

