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Avbokn -åb utan ny tid kallas senare 

 

Vi måste tyvärr avboka din tid den .... /.....   

 

I nuläget kan vi inte ge dig någon ny tid men vi kommer att kalla in dig om 

ca 2-3 månader.   

 

Om du har några frågor går det bra att kontakta oss   

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Vårdenhet_Namn 

Vårdenhet_Adress 

Vårdenhet_Telefon 

 

www.norrbotten.se/tandvard    
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DistJ -Inf om ort visn, distans – ska bli beh 

 

 

................................... har visats för tandregleringsspecialisten och vi kom-

mer att påbörja behandling.   

 

Planerad behandling  

 

................................................................................  

 

Kallelse kommer inom kort för  

 

................................................................   

 

Om du har några frågor går det bra att kontakta oss 

  

Med vänlig hälsning 

 

 

Vårdenhet_Namn 

Vårdenhet_Adress 

Vårdenhet_Telefon 

 

www.norrbotten.se/tandvard   
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DistN -Inf om ort visn, distans – blir ingen beh 

 

 

..................................... har visats för tandregleringsspecialisten.  

 

För närvarande är ditt behandlingsbehov för litet för att någon behandling 

ska bli aktuell.  

Vi fortsätter att kontrollera din bettutveckling vid ordinarie undersökningar.   

 

Om du har några frågor går det bra att kontakta oss  

 

 

Med vänlig hälsning 

  

Vårdenhet_Namn 

Vårdenhet_Adress 

Vårdenhet_Telefon 

 

 

www.norrbotten.se/tandvard   
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FK int- INTYG 

 

 

 

Till Försäkringskassan  

 

 

Ang.  

 

Härmed intygas att ovanstående patient besökt oss för tandbehandling. In-

greppet utfördes under sedering. 

Sedering krävde medverkan av båda föräldrarna samt tillsyn av barnet hela 

dagen. 

 

 

 

Vårdenhet_Namn dag som ovan 
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Nejort - Info målsman att barnet tackat nej till ort beh 

 

Målsman för    

 

 .................................... pers nr ................................... 

 

har erbjudits tandregleringsbehandling vid Folktandvården .......................... 

men tackat nej.  

Vi vill på detta sätt göra dig uppmärksam på detta och upplysa om att det 

finns ett prioriterat vårdbehov som eventuellt på längre sikt kan ge problem 

med bettet.   

 

Det är viktigt att känna till att nödvändig tandvård är kostnadsfri för barn och 

ungdomar till och med 23 år. Från det år man fyller 24 år måste man själv stå 

för kostnaden. Detta gäller även tandregleringsbehandling. I sällsynta fall 

kan förlängt vårdansvar gälla, vilket innebär att Landstinget står för kostna-

den. En förutsättning är dock att behandlingen utförs i Norrbotten. Om tand-

regleringsbehandling fördröjs till efter 23 års ålder av skäl som Folktandvår-

den inte kan lastas för får man räkna med att själv betala den del av behand-

lingen som utförs från och med det år man fyller 24 år. Exempel på sådana 

förhållanden kan vara att man tidigare avstått från erbjuden kölisteplats eller 

behandling och sedan ändrat sig eller uppskjutit behandling p.g.a. utlandsvis-

telse.   

 

Om du har några frågor går det bra att kontakta oss 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Vårdenhet_Namn 

Vårdenhet_Adress 

Vårdenhet_Telefon 

 

  

www.norrbotten.se/tandvard   
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S-apné -Bifogas kallelse efter remiss för apné-skena 

 

Information inför behandling med sömnapnéskena   

 

Vi har fått remiss från hälso- och sjukvården för att utreda dina förutsätt-

ningar för att kunna behandlas med en sömnapnéskena (snarkskena).   

 

Om vår utredning visar att du kan behandlas med en skena kommer vi att 

tillverka en sådan till dig. Skenan används nattetid och styr underkäken till 

ett läge som ökar möjligheten för fri passage vid andning då du sover.   

 

Besöksavgiften är 300 kronor per besök om din behandling är godkänd av 

landstingets hälso- och sjukvårdsenhet. Ta med ditt högkostnadsskydd eller 

frikort om du uppnått frikortsnivån. Hälso- och sjukvårdens högkostnads-

skydd gäller även vid denna typ av behandling.     

 

Detta är en behandling som utförs inom ramen för hälso- och sjukvården. 

Det innebär att din vanliga tandvård fortsättningsvis görs hos din ordinarie 

tandläkare.   
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Skuld -Tur för us men skuld 

 

Vid genomgång av kallelser ser vi att du är på tur för undersökning. Tyvärr 

visar det sig att du även har en oreglerad skuld till landstinget. Detta innebär 

att du själv får ta ansvaret för att höra av dig till oss för tidsbokning när 

skulden är reglerad.    

 

I de fall våra uppgifter beträffande ekonomin är felaktiga ber vi dig kontakta 

oss så att vi får reda ut missförståndet.    

 

Om du har några frågor går det bra att kontakta oss  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Vårdenhet_Namn 

Vårdenhet_Adress 

Vårdenhet_Telefon 

 

 

www.norrbotten.se/tandvard   
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K-blad -Info till boende används som kontaktblad 

 

 

Information om kundens tandvårdsbesök 

 

Utförd behandling:    

 

Vårdplan: 

 

Munvårdsordination: 

 

Övrig information: 

 

 

 

Datum för tandvårdskontakt:  

Behandlande klinik:   

Telefonnummer:  

Behandlande tandvårdspersonal:     
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Uppsök - Rätt till uppsök i hemmet 

 

Du har ett intyg som ger dig rätt till nödvändig tandvård. Det innebär att du 

kan få tandvård till samma pris som sjukvård. Tandvårdsintyget gäller både 

på Folktandvården och på privata tandvårdskliniker.   

 

Intyget innebär också att du har möjlighet att få hembesök av en tandhygie-

nist som gör en enkel inspektion med spegel och ficklampa och ger dig råd 

och anvisningar om hur du bäst sköter dina tänder. En god munhälsa är vik-

tig för att må bra, och det höjer livskvaliteten. Om det finns något som behö-

ver åtgärdas kan du boka tid för detta hos tandvården.   

 

Är du intresserad av ett kostnadsfritt hembesök är du välkommen att kon-

takta oss inom två veckor.  

Vi ser gärna att du kontaktar oss även om du inte är intresserad av erbjudan-

det.    

 

Tillhör du dem som får hjälp med din omsorg i hemmet av t ex personal, 

närstående eller annan person är det bra om de kan närvara när vi besöker 

dig.   

 

Om du inte vill ha ett hembesök har du ändå rätt till nödvändig tandvård. Om 

det var länge sedan du var hos tandvården eller om du har besvär från mun-

nen kan du kontakta valfri tandvårdsklinik. Uppge då att du har ett tand-

vårdsintyg. Besöket kostar som ett sjukvårdsbesök. Frikort gäller.  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Vårdenhet_Namn 

Vårdenhet_Adress 

Vårdenhet_Telefon 

 

  

www.norrbotten.se/tandvard   
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UppsPA - Uppsägning av Frtv avtal 

 

Uppsägning av abonnemang på Frisktandvård   

 

Du har tecknat ett avtal med Folktandvården ....................,……. Region 

Norrbotten    

 

Detta avtal säger vi nu upp på grund av:   

- att kliniken inte fått betalt för ditt abonnemang enligt avtal  

- att du har uteblivit från överenskomna besök   

- att du inte följt överenskommet vårdprogram  

- övrigt:         

 

Uppsägningen innebär att avtalet slutar gälla från och med nu.  

 

Uteblivande i tandvård debiteras, för detta uteblivande kommer vi att skicka 

en faktura på ......... kr, 50 kr i faktureringsavgift tillkommer   

    

Avanmäl ev. autogiro med Folktandvården hos Din bank.     

 

Om du har några frågor går det bra att kontakta oss 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Vårdenhet_Namn 

Vårdenhet_Adress 

Vårdenhet_Telefon 

  

www.norrbotten.se/tandvard   
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Ubv - Uteblivande vuxen 

 

UTEBLIVANDE  

från tid hos Folktandvården…………………   

 

Du har uteblivit från en bokad tid     

 

Planerad behandling: ...................................   

 

Om Du vill boka en ny tid får Du kontakta oss inom 3 v   

 

Om vi inte hör av dig tolkar vi det som att DU inte vill ha någon ny tid och 

vi skickar inte någon ny kallelse för denna period.  

Vi vill också göra dig uppmärksam på att uppehåll i en påbörjad behandling 

kan förorsaka onödiga skador i munnen.  

 

OBS - Den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården gäller till och med det 

år du fyller 23 år. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Vårdenhet_Namn 

Vårdenhet_Adress 

Vårdenhet_Telefon 

  

www.norrbotten.se/tandvard   

 

 

Uteblivande i tandvård debiteras, för detta uteblivande kommer vi att skicka 

en faktura på ........... kr. 50 kr i faktureringsavgift tillkommer. 
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Ubb - Uteblivande barn 

 

Till målsman för:  

 

.......................................................   

 

Personnummer:..........................................    

 

UTEBLIVANDE - från tid hos Folktandvården <Klinik> 

  

............... har uteblivit från en bokad tid      

 

Planerad behandling: ................................. 

 

Om du vill boka en ny tid, var vänlig kontakta oss på telefon xxxxxxxxxx 

inom 3 v.    

 

Om vi inte hör av dig tolkar vi det som att du inte vill ha någon ny tid och vi 

skickar inte någon ny kallelse för denna period.  

 

Vi vill också göra dig uppmärksam på att uppehåll i en påbörjad behandling 

kan förorsaka onödiga skador i munnen.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Vårdenhet_Namn 

Vårdenhet_Adress 

Vårdenhet_Telefon 

 

www.norrbotten.se/tandvard   

 

 

Uteblivande i tandvård debiteras, för detta uteblivande kommer vi att skicka 

en faktura på .......... kr. 50 kr i faktureringsavgift tillkommer. 
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ubBBr1 - Upprepade ub barn 

 

Till målsman för:   

 

.......................................................   

 

Personnummer: ..........................................    

 

 Vi har kallat ditt Barn för behandling. 

 

Ditt barn har tyvärr inte kommit hit på planerat besök. Alla barn har rätt till 

en regelbunden tandvård för att upprätthålla en god tandhälsa med god 

funktion.   

Vänligen meddela oss om ditt barn går till privat tandläkare eller till annan 

Folktandvårdsklinik.   

 

Beror det på tandvårdsrädsla att ditt barn ej kommit ring för att diskutera så 

kan vi erbjuda någon lösning för att minska rädslan.    

 

Var snäll och kontakta oss på telefon xxxxxxxxxxx inom 2 veckor 

 

 

.....................................  

Ansvarig tandläkare  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Vårdenhet_Namn 

Vårdenhet_Adress 

Vårdenhet_Telefon 

 

www.norrbotten.se/tandvard   

Uteblivande/sent återbud i tandvård debiteras oavsett orsak, avgiften är 400 
kr. 50 kr i faktureringsavgift tillkommer.    
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ubBBr2 - Upprepade ub barn, info om anmälningsskyldighet 

 

Till målsman för:  

 

.......................................................   

 

Personnummer: ..........................................  

 

Vi har kallat ditt Barn upprepade gånger för behandling.  

 

 Ditt barn har tyvärr inte kommit hit på planerat besök och vi har inte hört av 

er trots tidigare brev. Alla barn har rätt till en regelbunden tandvård för att 

upprätthålla en god tandhälsa med god funktion. 

Vänligen meddela oss om ditt barn går till privat tandläkare eller till annan 

Folktandvårdsklinik.   

 

Beror det på tandvårdsrädsla att ditt barn ej kommit ring för att diskutera så 

kan vi erbjuda någon lösning för att minska rädslan.    

 

Var snäll och kontakta oss på telefon xxxxxxxxxx inom 2 veckor  

 

Enligt Socialstyrelsen är vi annars skyldiga att anmäla detta som ett missför-

hållande enligt 14 kap. 1§ socialtjänstlagen (2001:453). 

 

 

.................................... 

Ansvarig tandläkare  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Vårdenhet_Namn 

Vårdenhet_Adress 

Vårdenhet_Telefon 

  

www.norrbotten.se/tandvard   

Uteblivande/sent återbud i tandvård debiteras oavsett orsak, avgiften är 400 
kr. 50 kr i faktureringsavgift tillkommer.    
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Logktr – Riktad loggkontroll av verksamhetschef 

 

 

Hej xxxxx! 

 

Jag har på din begäran genomfört en riktad loggkontroll på en per-

sonal som är eller har varit anställd inom mitt verksamhetsområde 

för tiden av när logg-historiken ägde rum. Jag vill här bekräfta att 

det inte har förekommit någon obehörig journalåtkomst.  

 

Med vänlig hälsning  

 

_______________________ 

Verksamhetchef  

Folktandvården xxxxx  

Region Norrbotten  

09xx-xxxxx  
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Lustgas -innehållet är samma som patientinformation 

 

Lustgas vid tandbehandling 

Du har fått en tid för tandbehandling med hjälp av lustgas. 

 

Lustgas är ett välbeprövat avslappnande medel, som gör att du känner dig 

lugnare och tryggare. Du kommer att andas in en blandning av syrgas och 

lustgas genom en mask som placeras över näsan. Redan efter ett par minuter 

märker du att du blir lugn och avslappnad. Du är vaken, kan prata och svara 

på frågor under hela behandlingen. Lustgas ersätter inte bedövning, men i 

och med att den ger en lugnande effekt bidrar lustgasen till att eventuella 

obehag i samband med att du får bedövning minskar eller helt försvinner. 

Även andra behandlingsmoment som kan upplevas obehagliga kan kännas 

lättare att acceptera. 

 

Vanligen upphör effekten av lustgas helt cirka 30 minuter efter behandling. 

Det innebär till exempel att det inte finns några medicinska restriktioner för 

att köra bil eller annat fordon efter en 30 minuters vila. 

 

Observera. Tänk på att inte äta eller dricka 4 timmar före behandling. 

 

Lustgas ska undvikas de tre första månaderna av en graviditet. 

 

Lindrig förkylning kan, inför behandlingen, avhjälpas med nässpray men vid 

kraftig förkylning kan det vara bättre att välja ett annat behandlingstillfälle. 

 

Tandbehandling under lustgas ingår i den kostnadsfria barntandvården och är 

alltså gratis för barn och unga till och med det år du fyller 23 år.. 

 

För vuxna, över 24 år, debiteras en särskild kostnad för lustgasbehandling. 

Detta ingår i tandvårdens högkostnadsskydd. Kostnaden för den tandvård 

som utförs tillkommer. 

 

Behandling med lustgas är resurskrävande och innebär en del extra förbere-

delser för oss. Den planerade behandlingstiden är ofta lång. Därför måste du 

lämna återbud i god tid om inte tiden vi föreslår passar dig. Någon annan kan 

då få tillgång till tiden. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att ta kontakt med Folktandvården. 
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Midazolam -innehållet är samma som patientinformation 

 

Lugnande medicin vid tandbehandling 

Midazolam är ett läkemedel som används för att dämpa oro och rädsla inför 

olika tandbehandlingar. Medlet ges på kliniken som dryck 15-20 minuter 

före tandbehandling. Om barn har problem med att dricka medicinen kan 

medlet också ges i ändtarmen 10-15 min före behandling. Det är viktigt att 

din tandläkare känner till din egen/ditt barns aktuella medicinering för att 

kunna bedöma om det är lämpligt att ge lugnande medicin. 

Du/ditt barn måste ha någon som följer med till tandkliniken. Följeslagaren 

ska vara med under hela behandlingen på kliniken. 

 

Före behandling 

Du/ditt barn ska vara fastande 4 timmar innan behandlingen. Det går bra att 

dricka ½ glas klar vätska fram till 2 timmar innan behandlingen. Grapefruk-

tjuice ska undvikas tre dygn innan behandlingen. 

 

Efter behandling 

Förutom att dämpa ängslan och oro ger medicinen också muskelavslappning. 

Efter avslutad behandling stannar ni kvar till dess att benen bär ordentligt. 

Räkna med att det tar minst en timme. 

 

Om du som vuxen ska behandlas 

Meddela din tandläkare om du är gravid eller ammar. Du får inte cykla, 

framföra bil eller annat fordon förrän tidigast efter ett dygn. 

Vila de första timmarna efter behandlingen, och planera endast för enkla 

sysslor resten av dagen. 

 

Om det är ditt barn som ska behandlas 

Barnet skall ha en vuxen intill sig vid hemfärd. De tre första timmarna efter 

behandling ska barnet inte lämnas ensamt och bör även hållas under uppsikt 

resten av dagen. Detta gäller speciellt om barnet är trött efter behandlingen. 

Låt inte ditt barn cykla eller leka vilda lekar. Barn är ofta nyfikna och kan 

ställa frågor om vad som hände hos tandläkaren. Beröm ditt barn och svara 

så positivt som möjligt. Undvik att ge negativa beskrivningar om själva be-

handlingen. Det är viktigt att barnets självförtroende stärks inför framtida 

tandläkarbesök. 

 

Om ni har frågor ta gärna kontakt med Folktandvården.    
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Narkos Barn -innehållet ska vara samma som patientformation 

 

Information till dig som har ett barn som ska sövas för tandbehandling 

Ert barn har fått en tid för tandbehandling under narkos. 

 

Förberedelser innan ni kommer 

- Barnet ska vara friskt och fastande. 

Fastande innebär att barnet inte får äta eller dricka någonting efter klockan 

24.00 natten mot behandlingsdagen. Orsaken till fastan är att magsäcken ska 

vara tom vid sövning (narkos) då det annars finns risk att maginnehållet 

hamnar i lungorna. 

Om dessa föreskrifter inte följs kan barnets behandling bli inställd. 

Måste något läkemedel tas på morgonen så får det göras med så lite vatten 

som möjligt. 

- Eventuella piercingar i näsa, läppar eller tunga måste vara borttagna. 

- Nagellack på både finger- och tånaglar ska vara borttaget. 

- Kontaktlinser måste tas ut innan sövning. 

- Smycken och andra värdeföremål lämnas hemma, då operationsavdelning-

en inte tar ansvar för dem. 

 

Vid behandlingen 

På enheten där barnet ska sövas får ni träffa tandläkaren som ska utföra be-

handlingen. I samråd med vårdnadshavare, barn och narkospersonal ges 

lugnande medel. Barnet behöver din närvaro vid sövning och uppvakning 

varför det är olämpligt att syskon medföljer vid besöket. En vårdnadshavare 

får följa med barnet fram till sövning och på uppvakningsavdelningen. 

 

Efter behandlingen 

De två första timmarna efter behandling ska barnet inte lämnas ensamt. I 

samråd med personal på uppvakningsavdelningen beslutas det om när det är 

lämpligt för er att åka hem. 

Barnet bör hållas under uppsikt under resten av dagen. Låt inte barnet cykla, 

sporta eller leka vilda lekar. Barn är ofta nyfikna och ställer frågor om vad 

som hände hos tandläkaren. Beröm ditt barn och svara så positivt som möj-

ligt, undvik att ge negativa beskrivningar om själva behandlingen. Det är 

viktigt att barnets självförtroende stärks inför framtida tandläkarbesök. 

 

Tillgången på narkostider är mycket begränsad. Det är därför viktigt att ni 

meddelar oss så snart som möjligt om barnet blir sjuk eller om ni får andra 

förhinder så att någon annan patient kan erbjudas tiden.    
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Narkos Vuxen -innehållet ska vara samma som patientformation 

 

Information till dig som ska sövas för tandbehandling 

Du har fått en tid för tandbehandling under narkos. 

 

Förberedelser innan du kommer 

- Du måste vara frisk och fastande inför behandlingen. Fastande innebär att 

du inte får äta eller dricka någonting efter klockan 24.00 natten mot behand-

lingsdagen. Orsaken till fastan är att magsäcken ska vara tom vid sövning 

(narkos) då det annars finns risk att maginnehållet hamnar i lungorna. 

Om dessa föreskrifter inte följs kan din behandling bli inställd. 

Måste något läkemedel tas på morgonen så får det göras med så lite vatten 

som möjligt. 

- Eventuella piercingar i näsa, läppar eller tunga måste vara borttagna. 

- Nagellack på både finger- och tånaglar ska vara borttaget. 

- Kontaktlinser måste tas ut innan sövning. 

- Smycken och andra värdeföremål lämnas hemma, då operationsavdelning-

en inte tar ansvar för dem. 

 

Vid behandlingen 

På enheten där du ska sövas får du träffa den tandläkare som ska utföra be-

handlingen. I samråd med narkospersonal ges lugnande medel om du har 

behov detta. 

 

Efter behandlingen 

Efter sövningen ligger du kvar på uppvaksavdelningen i ca 2 timmar. Nar-

kospersonalen ger dig mer information om detta när du kommer till sjukhu-

set. 

Du får inte cykla, framföra bil eller annat fordon under resten av dagen. Det 

är därför bra om du kan ha med dig en följeslagare eller har någon som kan 

hämta dig efter behandlingen. Vila de första timmarna efter behandlingen 

och planera endast för enkla sysslor resten av dagen. 

 

Tillgången på narkostider är mycket begränsad. Det är därför viktigt att du 

meddelar oss så snart som möjligt om du blir sjuk eller får andra förhinder så 

att någon annan patient kan erbjudas tiden. 
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Impl op -innehållet ska vara samma som patientinformation 

 

Inför implantatoperation  

Tänder som saknas kan i de flesta fall ersättas med kronor, broar eller prote-

ser som förankras i titanimplantat/fixturer i käkbenet.   

 

Du ska få implantat inopererade i käken.   

 

Operationen  

Inför operationen ger vi dig lokalbedövning och smärtstillande. Önskar du 

lugnande medicinering måste du meddela oss detta i förväg. 

  

Vid operationen prepareras implantatsäten i käkbenet där implantaten sedan 

skruvas fast. Sårkanterna sluts med stygn.  

 

Inläkningstiden varierar från 8 veckor till 6 månader, beroende på käkbenets 

kvalitet samt vilket implantatsystem som används i just ditt fall.  

 

Efter operationen  

För att optimera munhygienen i operationsområdet skall du skölja med något 

av följande preparat: Paroex, Corsodyl eller Flux Pro 2 gånger dagligen tills 

stygnen tas bort, cirka 10 dagar efter operationen.  

 

Normalt räcker det med paracetamol (t.ex. Alvedon; Panodil, Reliv) eventu-

ellt i kombination med t.ex. ibuprofen som smärtstillande de första dagarna 

efter operationen.  

 

Det är helt normalt att det blöder lite från operationsområdet någon dag efter 

ingreppet. För att minska blödningen bör du inför sänggående ha något 

högre huvudläge än vanligt.  

 

Du kan äta vanlig mat när bedövningen släppt 3-4 timmar efter operationen, 

förutsatt att du inte får mat i operationsområdet. Vid implantatoperation i en 

hel käke får du äta all mat som du inte behöver tugga.  

 

Det är normalt med svullnad i kinden en vecka efter operationen och blå-

märke kan uppstå.  

 

Du behöver i regel inte stanna hemma efter operationen med undantag om vi 

opererat in implantat i en hel käke.  

 

Om du har en avtagbar protes, får denna inte användas förrän stygnen har 

tagits bort och protesen slipats ur på insidan så den inte trycker på implanta-

tet.  
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Forts. Impl op 

 

Efterföljande behandling vid tvåstegskirurgi   

(Gäller ej alla)  

Efter inläkningstiden (8 veckor - 6 månader) blir du kallad till ytterligare en 

operation; distansoperation. Vid denna operation görs en öppning i tandköt-

tet och läkhättan som sitter på implantatet byts ut till en cylinderformad 

skruv; läkdistans.  

 

Läkdistansen formar tandköttet inför den kommande kron-, bro- eller protes-

behandlingen som påbörjas ungefär en vecka därpå.  

 

Om du har några frågor är du välkommen att ta kontakt med Folktandvården.  

 

Rökstopp   

Tandvården i Norrbotten har infört en rekommendation om rökstopp 4 veck-

or före samt 8 veckor efter planerad operation.  

 

Skälet är att det finns vetenskapligt belägg för att rökfrihet minskar riskerna 

för komplikationer efter operationen.  

 

Man får generellt en bättre sårläkning och det är även visat att rökning utgör 

en ökad risk för att implantatet skall gå förlorat.  

 

Rökstopp minskar således komplikationsrisken och är en säkerhetsåtgärd för 

dig som är patient.  

 

Hjälp och stöd  

Om du behöver hjälp och stöd att sluta röka kan vi erbjuda remiss för rökav-

vänjning till någon av våra hälsocentraler. 
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T-kir -innehållet ska vara samma som patientinformation 

Inför tandkirurgi 

Du har fått en tid hos oss för tandkirurgisk behandling. 

 

Denna information gäller generellt för operationer i munhålan. 

 

Före operationen 

Operationen sker med lokalbedövning. Du kan med fördel själv medicinera 

med paracetamol (Alvedon/ Panodil/ Reliv) efter vikt innan operationen, då 

detta minskar smärta efter operationen. 

 

Till dig som röker: Rökning i samband med en operation ökar risken för 

komplikationer, till exempel försämrad sårläkning eller infektion. Vi re-

kommenderar därför starkt att du avstår från rökning, åtminstone under 

veckan före och veckan efter operationen. 

 

Receptfri nikotinersättning, till exempel nikotintuggummi finns att köpa på 

apotek. 

 

Under operationen 

Sterila dukar läggs över bröst och hår för att minska risken för infektion. 

Slemhinnan över det område som ska opereras lossas och viks åt sidan. Ofta 

får man borra bort lite käkben och om en tand ska tas ut kan man behöva 

dela den innan den kan tas ut. Såret sys ihop med stygn som lossnar efter 

ungefär en vecka. I vissa fall avlägsnas stygnen på tandkliniken efter ca 10 

dagar. 

 

Direkt efter operationen 

Efter operationen skall såret läka. Genom att hålla en god munhygien och 

undvika tobak (rökning och snusning) ger du de bästa förutsättningarna för 

detta. Du bör skölja munnen med klorhexidinlösning (Paroex eller Hexident, 

receptfritt på Apotek) morgon och kväll i tio dagar för att minska risken för 

infektion. 

 

Du bör undvika mat som är hård eller svår att tugga de första dagarna. Du 

kan borsta tänderna som vanligt, utom i det nyopererade området. 

 

Smärta? 

Kan upplevas då bedövningen släpper efter operationen. Den kan fortsätta 

några dagar och avtar sedan successivt. Du kan minska smärtan genom att 

börja ta värktabletter redan någon timme efter operation. 

 

Rekommendation om vilka läkemedel som passar just dig, får du av din 

tandläkare. 
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Forts. T-kir 
 

Svullnad? 

Kan uppkomma, men det behöver inte ge anledning till oro. Om svullnaden 

ökar, eller kommer först efter 3-4 dagar bör du kontakta din tandläkare. 

 

Svårighet att gapa? 

Kan du uppleva upp till en vecka efter operationen. 

 

Blödning? 

I operationsområdet kan du stilla blödningen genom att bita på en kompress 

eller en hoprullad ren näsduk så den trycker på området i 30 minuter. Om 

blödningen inte upphör, upprepar du proceduren några gånger. Kontakta din 

tandläkare om det inte hjälper. 

 

Vid blödning bör du inte skölja munnen. Håll blödningsstället högt. Sitt upp 

eller ha huvudet högt natten efter operationen. 

 

Dagarna efter operationen 

 

Feber? 

Dagen efter operation kan du få en höjning av din kroppstemperatur till 38 

grader, vilket är helt normalt. Om temperaturhöjningen kvarstår eller ökar, 

kontakta din tandläkare. 

 

Dålig smak och lukt? 

Från såret efter några dagar kan tyda på en infektion, eller på att matrester 

kommit in i såret. Ta kontakt med din tandläkare, då såret kan behöva be-

handlas. 

 

Blåmärke? 

Kan uppkomma och är normalt efter en operation. 

 

Känselstörning? 

I läpp, kind eller tunga kan uppkomma vid injektion av lokalbedövningsme-

del, samt vid operationen. Detta gäller speciellt vid avlägsnande av visdom-

ständer i underkäken, som ibland ligger i nära relation till nerven. I undan-

tagsfall kan denna känselstörning bli permanent. Din tandläkare kan infor-

mera om denna risk vid just ditt ingrepp. 

 

Ta kontakt med din tandläkare om du har känselstörning dagen efter operat-

ionen. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att ta kontakt med Folktandvården. 
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Waran -innehållet ska vara samma som patientinformation 

Waran 

Inför din kommande behandling hos oss i Folktandvården behöver ditt pK-

INR värde justeras till _______________________. 

 

Ta kontakt med din ansvariga waransköterska och meddela vilken dag du 

fått tid för behandling och vilket pK-INR vi önskar att du har. 

 

Ditt pK-INR ska vara taget senast dagen före ingreppet, då detta värde 

snabbt kan ändras. 

 

Således får du en tid för behandling tisdag, onsdag eller torsdag. Fredagar 

undviker vi att behandla dig med waran, om blödningskomplikation uppstår. 

 

Efter ingreppet kommer vi att applicera och förskriva läkemedel som häm-

mar waranets effekt lokalt och skicka med dig kompresser. 

 

Om det blöder efter ingreppet är det viktigt att du: 

 

- Har högt huvudläge. 

- Undviker att spotta och skölja munnen. 

- Applicerar kompresser som du biter på lätt i minst 30-60 minuter. 

- I möjligaste mån avvaktar med födo- och dryckintag tills det i stort sett 

slutat blöda. Små blödningar får man dock räkna med i några dagar och sär-

skilt vid födointag då koaglet lättare lossnar och ny blödning kan upp-

komma. 

 

Vid behov av smärtlindring, bör du i första hand medicinera med paraceta-

mol. 

 

Kontakt vid frågor: 

Vid frågor kontaktar du i första hand din ansvariga tandläkare/tandhygienist. 

Kvällstid och på helger kommer du i kontakt med jourhavande via 1177.   
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Erbjudande om utredning inför eventuell tandregleringsbehandling vid 

specialistklinik  

 

Du har erbjudits utredning inför eventuell tandregleringsbehandling vid spe-

cialistklinik för ortodonti och finns registrerad på väntelista. För närvarande 

är väntetiden lång och det kan dröja innan du blir kallad.  

 

När och om behandling är aktuell kommer du att kallas för en ny bedömning 

av bettet. I vissa fall har bettet förändrats och behandling är inte längre nöd-

vändig.  

 

Förutsättning för tandregleringsbehandling är att du har god munhygien och 

att kariesaktiviteten är låg. Behandlingstiden kan variera mellan sex månader 

och upp till tre år. Tandställningen ska kontrolleras regelbundet med 4-8 

veckors intervall.  

 

Behandlingen är avgiftsfri för barn och ungdomar till och med det år man 

fyller 23.  

Om hela eller delar av behandlingen fördröjs tills du fyller 24 år kan det 

innebära att du får bekosta delar av behandlingen själv.  

 

Viktigt att veta är också att om du flyttar till andra regioner ansvarar inte 

Region Norrbotten för överflyttning av väntelistplats. Du får själv ta kontakt 

med den nya regionens specialisttandvård för eventuell behandling. 

 


