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Distanskonsulter orofacial medicin
(OFM)
Syfte
Syftet med distanskonsulten är att erbjuda en möjlighet att rådfråga, få klinisk vägledning eller hjälp med terapiplanering och fortsatt omhändertagande av patienter med olika funktionsnedsättningar, medicinska tillstånd,
behandlingssvårigheter av andra anledningar eller munslemhinneförändringar.

Omfattning
Samtliga privata och folktandvårdskliniker i Region Norrbotten.

Förutsättningar
Mötet sker i virtuell miljö med distansöverbryggande teknik utan att patienten är fysiskt närvarande.
För att distanskonsulten skall bli värdefull, lärorik och relevant ställs krav på
förberedelser av visande tandläkare eller tandhygienist. Om tandhygienisten
visar patienten är det viktigt det finns en ansvarig tandläkare som kan kopplas in.
Nedan följer en lista på frågeställningar som kan vara aktuella för distanskonsult och de uppgifter som måste finnas för att vi ska kunna göra en konsultation via video.
Alla frågor kanske inte går att lösa via distanskonsult och då kan nästa steg
ändå bli en remiss till TKC.

Inför distanskonsult





Fullständig medicinsk anamnes
Kliniskt status
Intraorala röntgen. Gärna panoramaröntgen om möjligt.
Kliniska foton




Patientens symptom och önskemål
Vilka behandlingsproblem finns?



Viktigt att det även finns en tydlig klinisk frågeställning noterat
i journalen hos den visande tandläkaren/ tandhygienisten inför
konsulten.
Kommunicera enligt SBAR metoden. Länk till dokument om SBAR
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Kliniska uppgifter som behövs vid följande
frågeställningar
Frågeställningar relaterade till medicinska tillstånd



Genomgår patienten någon medicinsk behandling?
Läkemedel?

Funktionsnedsättningar
 Vilken typ av funktionsnedsättning
 Har patienten egen autonomi?
Gerodonti




Är patienten omsorgsberoende?
Kognitiv påverkan?
Demenssjukdom? I så fall vilken typ?

 Förslag på vårdambitionsnivå?
Tandvårdsrädsla




Tidigare tandvård
Försök till sedering
Intresse av behandling mot tandvårdsrädsla?

Om möjligt presentera foton enligt nedan:
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Oralmedicinska frågeställningar:





Kliniska foton av god kvalité och skärpa omfattande hela slemhinneförändringens utbredning.
Information om patientens besvärsgrad.
Hur länge har förändringen funnits?
Kan någon förändring eller händelse i patientens liv eller anamnes
sättas i samband med uppkomsten av slemhinneförändringen?

Vid misstanke om malignitet skickas akut remiss direkt till öron- näsa- halsenheten, alternativt till enheten för käkkirurgi vid Sunderby sjukhus. Tillse
att patienten får hjälp snarast!
Vid stora kliniska besvär kan remiss som tidigare skrivas till Parodavdelningen TKC med önskemål om snabbt omhändertagande.

Debitering
Debitering: Åtgärd 115
Oralmedicinska frågeställningar: Debiteras som ett läkarbesök: 300kr därmed är det avgiftsfritt för patienter över 85 år samt de med frikort.

Journalskrivning:
Vi kommer precis som vid våra fysiska konsulter att skriva en konsult anteckning som skickas via en journalkopia till visande klinik/vårdgivare.

Praktiskt genomförande
Tider kan bokas via telefon till Räkna med ca 20-30 min/pat.
Mötet bokas som ett Skypemöte.
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