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1. Besök 3-17 år 

 

«PATnamn»   

«Coadress»  

«PATadr» 

«PATpostnr» «PATort»  

«PATpnr»  
 
 
 

Välkommen till folktandvården, vi har reserverat en tid för ditt barn 

 

Bokat_dat klockan Bokad_tid till VårdgKate-gori VårdgNamn,  

MottAvd, Klin, Inrättn  

 

Då vi just nu har svårt att erbjuda nya tider hoppas vi att ni har möjlighet att 

komma på den planerade tiden. 

 

Meddela oss så snart som möjligt om du inte kan komma på ditt besök. Då 

kan vi erbjuda någon annan din tid. Av- och omboka på 1177.se eller via 

telefon <Vårdenhet_Telefon> 

 

Om du uteblir eller lämnar återbud senare än kl. 15.00 dagen innan bokad 

tid, debiteras du alltid oavsett orsak. Detta gäller även för avgiftsfria besök. 

Har du en bokad tid måndag eller dag efter röd dag måste du lämna återbud 

senast dagen före. Detta gör du via 1177.se eller genom att ringa vår telefon 

och lämna ett röstmeddelande. 

Avgiften för sent återbud och uteblivande är 400 kr för vuxna och barn, en 

faktureringsavgift på 50 kr tillkommer. 

 

Med vänlig hälsning  

 

<Vårdenhet_Namn> 

<Vårdenhet_Adress> 

 

Information om besöket 

Vår målsättning är att ditt barn ska få sina tandvårdsbehov tillgodosedda 

under detta besök eller på så få besök som möjligt. Det innebär att besöket 

kan ta längre tid än ni är vana vid. Viss väntetid kan förekomma. Det är där-

för bra om ni inte har någon tid att passa i direkt anslutning till besöket. Vid 

större vårdbehov bokas nya tider för fortsatt behandling.  
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11. Besök 18+ 

 

«PATnamn» 

«Coadress»  

«PATadr»  

«PATpostnr» «PATort»  

«PATpnr»  
 
 
 

Välkommen till Folktandvården, vi har reserverat en tid för dig.  

 

Bokat_dat klockan Bokad_tid till VårdgKate-gori VårdgNamn,  

MottAvd, Klin, Inrättn  
 

Då vi just nu har svårt att erbjuda nya tider hoppas vi att du har möjlighet att 

komma på den planerade tiden. 
 

Meddela oss så snart som möjligt om du inte kan komma på ditt besök. Då 

kan vi erbjuda någon annan din tid. Av- och omboka på 1177.se eller via 

telefon <Vårdenhet_Telefon> 

Om du uteblir eller lämnar återbud senare än kl. 15.00 dagen innan bokad 

tid, debiteras du alltid oavsett orsak. Detta gäller även för avgiftsfria besök. 

Har du en bokad tid måndag eller dag efter röd dag måste du lämna återbud 

senast dagen före. Detta gör du via 1177.se eller genom att ringa vår telefon 

och lämna ett röstmeddelande. 

Avgiften för sent återbud och uteblivande är 400 kr för vuxna och barn, en 

faktureringsavgift på 50 kr tillkommer. 

 

Med vänlig hälsning  
 

<Vårdenhet_Namn> 

<Vårdenhet_Adress> 

 

Information om besöket 

Vår målsättning är att du ska få dina tandvårdsbehov tillgodosedda under 

detta besök eller på så få besök som möjligt. Det innebär att besöket kan ta 

längre tid än du är vana vid. Viss väntetid kan förekomma. Det är därför bra 

om du inte har någon tid att passa i direkt anslutning till ditt besök. Vid 

större vårdbehov bokas nya tider för fortsatt behandling. Den avgiftsfria 

barn- och ungdomstandvården gäller till och med det år du fyller 23 år. 
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12. Frtv rsj besök avtal som gått ut 

 

«PATnamn» 

«Coadress» 

«PATadr»  

«PATpostnr» «PATort»  

«PATpnr»  
 
 

Nu är det dags för ett besök hos <Vårdenhet_Namn> 

 

Ring oss för att boka en tid som passar dig. 

<Vårdenhet_Telefon>  

 

 

Med vänlig hälsning 

<Vårdenhet_Namn> 

<Vårdenhet_Adress> 

 

 

Information om besöket 

Ditt Frisktandvårdsavtal har löpt ut men du erbjuds nu en undersökning och 

eventuell behandling som ingår i avtalet vid <Vårdenhet_Namn> 

Vår målsättning är att du ska få dina tandvårdsbehov tillgodosedda under 

detta besök eller på så få besök som möjligt. Det innebär att besöket kan ta 

längre tid än du är van vid. Viss väntetid kan förekomma. 

OBS!  

Om du inte hör av dig inom tre veckor kallas du inte mer för detta besök och 

har då inte heller längre rätt till att få vård inom ditt Frisktandvårdsavtal. 
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7. Plan beh 3-17 år 

 

«PATnamn»  

«Coadress»  

«PATadr»  

«PATpostnr» «PATort»  

«PATpnr»  
 
 

Välkommen till Folktandvården, vi har reserverat en tid för ditt barn.  

 

Bokat_dat klockan Bokad_tid till VårdgKate-gori VårdgNamn,  

MottAvd, Klin, Inrättn  
 

Då vi just nu har svårt att erbjuda nya tider hoppas vi att ni har möjlighet att 

komma på den planerade tiden. 

Meddela oss så snart som möjligt om du inte kan komma på ditt besök. Då 

kan vi erbjuda någon annan din tid. Av- och omboka på 1177.se eller via 

telefon <Vårdenhet_Telefon> 

 

Om du uteblir eller lämnar återbud senare än kl. 15.00 dagen innan bokad 

tid, debiteras du alltid oavsett orsak. Detta gäller även för avgiftsfria besök. 

Har du en bokad tid måndag eller dag efter röd dag måste du lämna återbud 

senast dagen före. Detta gör du via 1177.se eller genom att ringa vår telefon 

och lämna ett röstmeddelande. 

Avgiften för sent återbud och uteblivande är 400 kr för vuxna och barn, en 

faktureringsavgift på 50 kr tillkommer. 

 

Med vänlig hälsning  

 

<Vårdenhet_Namn> 

<Vårdenhet_Adress> 

 

 

Information om besöket 

Vi har reserverat en tid för fortsatt behandling för ditt barn.  
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8. Plan beh 18+ 

 

«PATnamn» 

«Coadress»  

«PATadr» 

«PATpostnr» «PATort»  

«PATpnr»  
 
 

Välkommen  

Bokat_dat klockan Bokad_tid till VårdgKate-gori VårdgNamn,  

MottAvd, Klin, Inrättn  
 

 

 

Meddela oss så snart som möjligt om du inte kan komma på ditt besök. Då 

kan vi erbjuda någon annan din tid. Av- och omboka på 1177.se eller via 

telefon <Vårdenhet_Telefon> 

 

Om du uteblir eller lämnar återbud senare än kl. 15.00 dagen innan bokad 

tid, debiteras du alltid oavsett orsak. Detta gäller även för avgiftsfria besök. 

Har du en bokad tid måndag eller dag efter röd dag måste du lämna återbud 

senast dagen före. Detta gör du via 1177.se eller genom att ringa vår telefon 

och lämna ett röstmeddelande. 

Avgiften för sent återbud och uteblivande är 400 kr för vuxna och barn, en 

faktureringsavgift på 50 kr tillkommer. 

 

Med vänlig hälsning  
 

<Vårdenhet_Namn> 

<Vårdenhet_Adress> 

 

 

Information om besöket 

Vi har reserverat en tid för fortsatt behandling för dig.  

Den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården gäller till och med det år du 

fyller 23 år. 
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83. BVC 

 

«PATnamn»   

«Coadress»  

«PATadr» 

«PATpostnr» «PATort»  

«PATpnr»  

 

Välkommen  

Bokat_dat klockan Bokad_tid till VårdgKate-gori VårdgNamn, 

MottAvd, Klin, Inrättn  

 

Meddela oss så snart som möjligt om du inte kan komma på ditt besök. Då 

kan vi erbjuda någon annan din tid. Av- och omboka på 1177.se eller via 

telefon <Vårdenhet_Telefon> 

 

Har du en bokad tid måndag eller dag efter röd dag måste du lämna återbud 

senast dagen före. Detta gör du via 1177.se eller genom att ringa vår telefon 

och lämna ett röstmeddelande. 

  

.  

Med vänlig hälsning  

<Vårdenhet_Namn> 

<Vårdenhet_Adress> 

 

 

Information om besöket 

Vi har fått en remiss från Barnhälsovården eftersom munhälsan är viktig 

redan från början. 

Du är välkommen till en munhälsoinformation tillsammans med ditt barn.  

Vi ger tips och råd om egenvård. Har du frågor så löser vi dem tillsammans.  

Var vänlig fyll i bifogade frågeformulär och ta med den vid besöket.  

Tar barnet några mediciner eller naturläkemedel, ta även med en förteckning 

över dessa. 
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86. Frtv rsj besök avtal som gäller  

 

«PATnamn» 

«Coadress» 

«PATadr»  

«PATpostnr» «PATort»  

«PATpnr»  
 
 

 

Nu är det dags för ett besök hos <Vårdenhet_Namn> 

Ring oss för att boka en tid som passar dig. 

<Vårdenhet_Telefon>  

 

 

Med vänlig hälsning 

<Vårdenhet_Namn> 

<Vårdenhet_Adress> 

 

 

Information om besöket 

Vår målsättning är att du ska få dina tandvårdsbehov tillgodosedda under 

detta besök eller på så få besök som möjligt. Det innebär att besöket kan ta 

längre tid än du är van vid. Viss väntetid kan förekomma. 

Om vi inte hört av dig inom tre veckor skickar vi inte någon mer kallelse för 

detta besök.  

Pågående Frisktandvårdsavtal fortsätter att debiteras under gällande period 

och du får eventuella kallelser enligt plan så länge ditt avtal gäller. 
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87. Rsj 18-79 år besök 

 

«PATnamn»  

«Coadress»  

«PATadr»  

«PATpostnr» «PATort»  

«PATpnr»  
 
 

Nu är det dags för ett besök hos <Vårdenhet_Namn> 

Ring oss för att boka en tid som passar dig. 

<Vårdenhet_Telefon>  

 

Med vänlig hälsning 

<Vårdenhet_Namn> 

<Vårdenhet_Adress> 

 

 

  

Information om besöket 

Vår målsättning är att du ska få dina tandvårdsbehov tillgodosedda under 

detta besök eller på så få besök som möjligt. Detta innebär att besöket kan ta 

längre tid än du är van vid. Viss väntetid kan förekomma. 

Det är därför bra om du inte har någon tid att passa i direkt anslutning till ditt 

besök. Vid större vårdbehov bokas nya tider för fortsatt behandling.  

Om vi inte hört av dig inom tre veckor, skickar vi inte någon ny kallelse för 

detta besök. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid behov. 

Den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården gäller till och med det år du 

fyller 23 år. 
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88. Foto 3-17 år 
 

   «PATnamn» 

«Coadress»  

«PATadr» 

«PATpostnr» «PATort»  

<Patient_Personnr> 

 

 

Välkommen  

 

Bokat_dat klockan Bokad_tid till VårdgKate-gori VårdgNamn,  

MottAvd, Klin, Inrättn  

 

Information om besöket 

 

Vi har reserverat en tid för fotografering av ditt barns tänder inför kom-

mande tandregleringsvisning. Foton behövs för att tandläkare och tandregle-

ringsspecialist ska kunna planera eventuell behandling. Ibland behöver vi 

även komplettera med röntgen och avtryck. När planeringen är klar kommer 

ni bli kontaktade av oss igen.  

Meddela oss så snart som möjligt om du inte kan komma på ditt besök. Då 

kan vi erbjuda någon annan din tid. Av- och omboka på 1177.se eller via 

telefon <Vårdenhet_Telefon> 

 

Om du uteblir eller lämnar återbud senare än kl. 15.00 dagen innan bokad 

tid, debiteras du alltid oavsett orsak. Detta gäller även för avgiftsfria besök. 

Har du en bokad tid måndag eller dag efter röd dag måste du lämna återbud 

senast dagen före. Detta gör du via 1177.se eller genom att ringa vår telefon 

och lämna ett röstmeddelande. 

Avgiften för sent återbud och uteblivande är 400 kr för vuxna och barn, en 

faktureringsavgift på 50 kr tillkommer.. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

<Vårdenhet_Namn> 

<Vårdenhet_Adress> 
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9. Ortvisning 

 

«PATnamn» 

«Coadress»  

«PATadr»  

«PATpostnr» «PATort»  

«PATpnr»  
 
 

Välkommen, vi har reserverat en tid för ditt barn 

 

Bokat_dat klockan Bokad_tid till VårdgKate-gori VårdgNamn,  

MottAvd, Klin, Inrättn  
 

 

Om tiden inte passar kan du av- och omboka på följande sätt:  

 

Via telefon, ring <Vårdenhet_Telefon>   

 

Om du uteblir eller lämnar återbud senare än kl. 15.00 dagen innan bokad 

tid, debiteras du alltid oavsett orsak. Detta gäller även för avgiftsfria besök. 

Har du en bokad tid måndag eller dag efter röd dag måste du lämna återbud 

senast dagen före. Detta gör du via 1177.se eller genom att ringa vår telefon 

och lämna ett röstmeddelande. 

  

Avgiften för sent återbud och uteblivande är 400 kr för vuxna och barn, en 

faktureringsavgift på 50 kr tillkommer. 

 

Med vänlig hälsning  

 

<Vårdenhet_Namn> 

<Vårdenhet_Adress> 

 

 

Information om besöket 

Denna kallelse avser visning för Tandregleringsspecialist 

Tandregleringsspecialisten besöker oss endast ett fåtal gånger per år för att 

titta på alla patienter som eventuellt behöver tandreglering. Det är därför 

extra viktigt att du hjälper ditt barn att komma kom ihåg sin besökstid. Allra 

bäst är det om du som förälder kan följa med. Förseningar kan ev. uppstå 

under dagen. 

Om ditt barn redan har tandställning, tag med den vid besöket. 

Kom gärna 10 minuter före utsatt tid. 

 

Det kan vara svårt att ändra tiden för specialistbesöket men om den absolut 

inte passar kan du ringa för att av- och omboka.  
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90. Spec konsult vuxen 

 

«PATnamn»  

«Coadress» 

«PATadr»  

«PATpostnr» «PATort»  

«PATpnr»  
 
 
 

Välkommen  

Bokat_dat klockan Bokad_tid till VårdgKate-gori VårdgNamn,  

MottAvd, Klin, Inrättn  
 

 

Meddela oss så snart som möjligt om du inte kan komma på ditt besök. Då 

kan vi erbjuda någon annan din tid. Av- och omboka på 1177.se eller via 

telefon <Vårdenhet_Telefon> 

 

Om du uteblir eller lämnar återbud senare än kl. 15.00 dagen innan bokad 

tid, debiteras du alltid oavsett orsak. Detta gäller även för avgiftsfria besök. 

Har du en bokad tid måndag eller dag efter röd dag måste du lämna återbud 

senast dagen före. Detta gör du via 1177.se eller genom att ringa vår telefon 

och lämna ett röstmeddelande. 

Avgiften för sent återbud och uteblivande är 400 kr för vuxna och barn, en 

faktureringsavgift på 50 kr tillkommer. 

 

Med vänlig hälsning  
 

<Vårdenhet_Namn> 

<Vårdenhet_Adress> 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Information om besöket 

Denna kallelse avser visning för Specialisttandläkare 

Din tandläkare har remitterat dig till en konsultation hos specialisttandläkare. 

Specialisttandläkare besöker vår klinik ett fåtal gånger per år, det kan därför 

vara svårt att ändra tiden för besöket. 

 

Konsultationen har en patientavgift på .............. kronor 

Den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården gäller till och med det år du 

fyller 23 år. 



 Sida 12 (22) 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

Division Nära divtv-4-4213 12.0 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

2023-02-27 Maria Pettersson Eva Ahlbäck 

91. Rtg 3-17 år 

 

«PATnamn» 

«Coadress»  

«PATadr»  

«PATpostnr» «PATort»  

«PATpnr»  
 
 

Välkommen, vi har reserverat en tid för ditt barn 

 

Bokat_dat klockan Bokad_tid till VårdgKate-gori VårdgNamn,  

MottAvd, Klin, Inrättn  
 

 

Meddela oss så snart som möjligt om du inte kan komma på ditt besök. Då 

kan vi erbjuda någon annan din tid. Av- och omboka på 1177.se eller via 

telefon <Vårdenhet_Telefon> 

 

Om du uteblir eller lämnar återbud senare än kl. 15.00 dagen innan bokad 

tid, debiteras du alltid oavsett orsak. Detta gäller även för avgiftsfria besök. 

Har du en bokad tid måndag eller dag efter röd dag måste du lämna återbud 

senast dagen före. Detta gör du via 1177.se eller genom att ringa vår telefon 

och lämna ett röstmeddelande. 

Avgiften för sent återbud och uteblivande är 400 kr för vuxna och barn, en 

faktureringsavgift på 50 kr tillkommer. 

 

Med vänlig hälsning  
 

<Vårdenhet_Namn> 

<Vårdenhet_Adress> 

 

 

 

 

Information om besöket 

Vi har reserverat en tid till röntgenundersökning för ditt barn. 

Förbered ditt barn genom att ta av till exempel halsband, örhängen och even-

tuella piercingar i mun och ansikte. 
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92. Rtg 18+ 

 

«PATnamn» 

«Coadress»  

«PATadr»  

«PATpostnr» «PATort»  

«PATpnr»  
 
 

Välkommen  

Bokat_dat klockan Bokad_tid till VårdgKate-gori VårdgNamn,  

MottAvd, Klin, Inrättn  
 

 

Meddela oss så snart som möjligt om du inte kan komma på ditt besök. Då 

kan vi erbjuda någon annan din tid. Av- och omboka på 1177.se eller via 

telefon <Vårdenhet_Telefon> 

 

Om du uteblir eller lämnar återbud senare än kl. 15.00 dagen innan bokad 

tid, debiteras du alltid oavsett orsak. Detta gäller även för avgiftsfria besök. 

Har du en bokad tid måndag eller dag efter röd dag måste du lämna återbud 

senast dagen före. Detta gör du via 1177.se eller genom att ringa vår telefon 

och lämna ett röstmeddelande. 

Avgiften för sent återbud och uteblivande är 400 kr för vuxna och barn, en 

faktureringsavgift på 50 kr tillkommer. 

 

Med vänlig hälsning  
 

<Vårdenhet_Namn> 

<Vårdenhet_Adress> 

 

 

Information om besöket 

Vi har reserverat en tid för röntgenundersökning  

Förbered dig genom att ta av till exempel halsband, örhängen och eventuella 

piercingar i mun och ansikte. 

Den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården gäller till och med det år du 

fyller 23 år. 
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93. Extraktion barn 

 

«PATnamn»  

«Coadress»  

«PATadr»  

«PATpostnr» «PATort»  

«PATpnr»  

 

 

Välkommen, vi har reserverat en tid till behandling för ditt barn 

 

Bokat_dat klockan Bokad_tid till VårdgKate-gori VårdgNamn,  

MottAvd, Klin, Inrättn  
 

 

 

 

Meddela oss så snart som möjligt om du inte kan komma på ditt besök. Då 

kan vi erbjuda någon annan din tid. Av- och omboka på 1177.se eller via 

telefon <Vårdenhet_Telefon> 

 

Om du uteblir eller lämnar återbud senare än kl. 15.00 dagen innan bokad 

tid, debiteras du alltid oavsett orsak. Detta gäller även för avgiftsfria besök. 

Har du en bokad tid måndag eller dag efter röd dag måste du lämna återbud 

senast dagen före. Detta gör du via 1177.se eller genom att ringa vår telefon 

och lämna ett röstmeddelande. 

Avgiften för sent återbud och uteblivande är 400 kr för vuxna och barn, en 

faktureringsavgift på 50 kr tillkommer. 

 

 

Med vänlig hälsning  
 

<Vårdenhet_Namn> 

<Vårdenhet_Adress> 

 

 

 

Information om besöket 

Vid denna behandling kommer vi att ta bort en eller flera tänder enligt plane-

ring.  
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94. Antibiotikaprofylax 3-17 år 

 

«PATnamn» 

«Coadress»  

«PATadr»  

«PATpostnr» «PATort»  

«PATpnr»  

 

 

Välkommen, vi har reserverat en tid till behandling för ditt barn. 

Bokat_dat klockan Bokad_tid till VårdgKate-gori VårdgNamn, 

MottAvd, Klin, Inrättn  

 

 

 

Meddela oss så snart som möjligt om du inte kan komma på ditt besök. Då 

kan vi erbjuda någon annan din tid. Av- och omboka på 1177.se eller via 

telefon <Vårdenhet_Telefon> 

 

Om du uteblir eller lämnar återbud senare än kl. 15.00 dagen innan bokad 

tid, debiteras du alltid oavsett orsak. Detta gäller även för avgiftsfria besök. 

Har du en bokad tid måndag eller dag efter röd dag måste du lämna återbud 

senast dagen före. Detta gör du via 1177.se eller genom att ringa vår telefon 

och lämna ett röstmeddelande. 

Avgiften för sent återbud och uteblivande är 400 kr för vuxna och barn, en 

faktureringsavgift på 50 kr tillkommer. 

 

 

Med vänlig hälsning  
 

<Vårdenhet_Namn> 

<Vårdenhet_Adress> 

 

 

Information om besöket 

Observera att ditt barn ska ta sina antibiotikatabletter en timme före behand-

lingstiden. 

Kontakta oss om ni behöver ett nytt recept. 
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95. Antibiotikaprofylax 18+ 

 

«PATnamn» 

«Coadress»  

«PATadr»  

«PATpostnr» «PATort»  

«PATpnr»  
 
 

Välkommen  

Bokat_dat klockan Bokad_tid till VårdgKate-gori VårdgNamn,  

MottAvd, Klin, Inrättn  
 

 

 

Meddela oss så snart som möjligt om du inte kan komma på ditt besök. Då 

kan vi erbjuda någon annan din tid. Av- och omboka på 1177.se eller via 

telefon <Vårdenhet_Telefon> 

 

Om du uteblir eller lämnar återbud senare än kl. 15.00 dagen innan bokad 

tid, debiteras du alltid oavsett orsak. Detta gäller även för avgiftsfria besök. 

Har du en bokad tid måndag eller dag efter röd dag måste du lämna återbud 

senast dagen före. Detta gör du via 1177.se eller genom att ringa vår telefon 

och lämna ett röstmeddelande. 

Avgiften för sent återbud och uteblivande är 400 kr för vuxna och barn, en 

faktureringsavgift på 50 kr tillkommer. 

 

 

Med vänlig hälsning  
 

<Vårdenhet_Namn> 

<Vårdenhet_Adress> 

 

 

Information om besöket 

Observera att du ska ta dina antibiotikatabletter en timme före behandlings-

tiden. Kontakta oss om du behöver ett nytt recept. 

Den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården gäller till och med det år du 

fyller 23 år. 
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96. Implantatutredning 

 

«PATnamn» 

«Coadress»  

«PATadr»  

«PATpostnr» «PATort»  

«PATpnr»  
 

 

Välkommen  

Bokat_dat klockan Bokad_tid till VårdgKate-gori VårdgNamn,  

MottAvd, Klin, Inrättn  
 

 

Meddela oss så snart som möjligt om du inte kan komma på ditt besök. Då 

kan vi erbjuda någon annan din tid. Av- och omboka på 1177.se eller via 

telefon <Vårdenhet_Telefon> 

 

Om du uteblir eller lämnar återbud senare än kl. 15.00 dagen innan bokad 

tid, debiteras du alltid oavsett orsak. Detta gäller även för avgiftsfria besök. 

Har du en bokad tid måndag eller dag efter röd dag måste du lämna återbud 

senast dagen före. Detta gör du via 1177.se eller genom att ringa vår telefon 

och lämna ett röstmeddelande. 

Avgiften för sent återbud och uteblivande är 400 kr för vuxna och barn, en 

faktureringsavgift på 50 kr tillkommer. 

Med vänlig hälsning  
 

 

<Vårdenhet_Namn> 

<Vårdenhet_Adress> 

 

 

Information om besöket 

Besöket avser utredning inför eventuell implantatbehandling.  

Utredningen görs av tandläkare med speciell implantatutbildning. Du får en 

fördjupad klinisk undersökning som kompletterar din vanliga tandundersök-

ning. Vanligtvis krävs en speciell röntgenundersökning. Om det visar sig att 

du behöver det så får du en remiss av oss. Efter utredningen ger vi dig in-

formation om möjligheten till implantat och du får en preliminär kostnadsbe-

räkning för hela behandlingen. 

Om möjligt – ta med uppgift om aktuellt blodtryck. 
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Utredningen kostar ca ............kronor. Röntgenundersökningens kostnad 

tillkommer. 

Den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården gäller till och med det år du 

fyller 23 år.  
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97. Salivprov 

 

«PATnamn» 

«Coadress»  

«PATadr»  

«PATpostnr» «PATort»  

«PATpnr»  
 
 

Välkommen  

Bokat_dat klockan Bokad_tid till VårdgKate-gori VårdgNamn,  

MottAvd, Klin, Inrättn  
 

 

 

Meddela oss så snart som möjligt om du inte kan komma på ditt besök. Då 

kan vi erbjuda någon annan din tid. Av- och omboka på 1177.se eller via 

telefon <Vårdenhet_Telefon> 

 

Om du uteblir eller lämnar återbud senare än kl. 15.00 dagen innan bokad 

tid, debiteras du alltid oavsett orsak. Detta gäller även för avgiftsfria besök. 

Har du en bokad tid måndag eller dag efter röd dag måste du lämna återbud 

senast dagen före. Detta gör du via 1177.se eller genom att ringa vår telefon 

och lämna ett röstmeddelande. 

Avgiften för sent återbud och uteblivande är 400 kr för vuxna och barn, en 

faktureringsavgift på 50 kr tillkommer. 

 

Med vänlig hälsning  
 

<Vårdenhet_Namn> 

<Vårdenhet_Adress> 

 

Information om besöket 

Besöket avser Salivprovtagning 

En timme innan provtagning ska man inte äta, dricka, tugga tuggummi, äta 

godis eller borsta tänderna, inte heller röka eller snusa.  

Provtagningen debiteras enligt tandvårdstaxa även om du kommer till oss på 

läkarremiss.  

Den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården gäller till och med det år du 

fyller 23 år. 
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98. Ombokn 3-17 år 

 

«PATnamn» 

«Coadress»  

«PATadr»  

«PATpostnr» «PATort»  

  

«PATpnr»  

 

 

Tyvärr måste vi ändra ditt barns bokade tid hos oss den  

 

…………………….. 

 

 

Den nya tiden är hos Bokat_dat klockan Bokad_tid till VårdgKategori 

VårdgNamn, MottAvd, Klin, Inrättn  
 

 

Meddela oss så snart som möjligt om du inte kan komma på ditt besök. Då 

kan vi erbjuda någon annan din tid. Av- och omboka på 1177.se eller via 

telefon <Vårdenhet_Telefon> 

 

Om du uteblir eller lämnar återbud senare än kl. 15.00 dagen innan bokad 

tid, debiteras du alltid oavsett orsak. Detta gäller även för avgiftsfria besök. 

Har du en bokad tid måndag eller dag efter röd dag måste du lämna återbud 

senast dagen före. Detta gör du via 1177.se eller genom att ringa vår telefon 

och lämna ett röstmeddelande. 

Avgiften för sent återbud och uteblivande är 400 kr för vuxna och barn, en 

faktureringsavgift på 50 kr tillkommer. 

 

 

Med vänlig hälsning 

<Vårdenhet_Namn> 

<Vårdenhet_Adress> 
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99. Ombokning 18+ 

 

«PATnamn»  

«Coadress» 

«PATadr»  

«PATpostnr» «PATort»  

«PATpnr»  
 
 

Tyvärr måste vi ändra din bokade tid hos oss. den…………………… 

 

Den nya tiden är hos Bokat_dat klockan Bokad_tid till VårdgKategori 

VårdgNamn, MottAvd, Klin, Inrättn  
 

 

Meddela oss så snart som möjligt om du inte kan komma på ditt besök. Då 

kan vi erbjuda någon annan din tid. Av- och omboka på 1177.se eller via 

telefon <Vårdenhet_Telefon> 

 

Om du uteblir eller lämnar återbud senare än kl. 15.00 dagen innan bokad 

tid, debiteras du alltid oavsett orsak. Detta gäller även för avgiftsfria besök. 

Har du en bokad tid måndag eller dag efter röd dag måste du lämna återbud 

senast dagen före. Detta gör du via 1177.se eller genom att ringa vår telefon 

och lämna ett röstmeddelande. 

Avgiften för sent återbud och uteblivande är 400 kr för vuxna och barn, en 

faktureringsavgift på 50 kr tillkommer. 

 

 

Med vänlig hälsning  
 

<Vårdenhet_Namn> 

<Vårdenhet_Adress> 

 

 

Information om besöket 

Den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården gäller till och med det år du 

fyller 23 år. 


