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Distanskonsult, protetik
Syfte
Syftet med distanskonsulten är att erbjuda en möjlighet att rådfråga, få klinisk vägledning eller hjälp med terapiplanering och fortsatt omhändertagande av patienter med protetiskt vårdbehov.
Omfattning
Samtliga tandvårdskliniker i Folktandvården Norrbotten.

Förutsättningar
Möten 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.
Alla frågor, funderingar, kliniska gåtor och fullständiga terapiplaneringar
kanske inte alltid går att lösa via distanskonsult och då kan nästa steg ändå
bli en remiss till Specialistkliniken eller en fysisk konsult med patienten på
plats.
Nedan följer en lista på de uppgifter som måste finnas för att vi ska kunna
göra en konsultation via videolänk.

Inför distanskonsult
Fullständig medicinsk anamnes, inklusive överkänslighet och eventuellt
tobaksbruk. Information om tidigare protetiska konstruktioner samt patientens önskemål, symtom och ekonomiska förutsättningar för behandling.
Viktigt att det även finns en tydlig klinisk frågeställning eller preliminär
protetisk terapiplan noterat i journalen hos den visande tandläkaren.
Kommunicera gärna enligt SBAR metoden.
Kliniska uppgifter som behövs vid specifika frågeställningar.




Parodontala förhållanden samt bedömning av slemhinnan.
Adekvat röntgen beroende på frågeställning och tandstatus. Panoramaröntgen om möjligt.
Kliniska foton som visar bettförhållanden. Se exempel nedan:
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Debitering
Debitering: åtgärd 115.

Journalskrivning
Vi kommer, som vid våra fysiska konsulter, skriva en konsultanteckning
som skickas via en journalkopia till visade klinik/vårdgivare.

Praktiskt genomförande
Tid bokas via telefon med tandsköterskor på protetikavdelningen:
 0920-719 65
 0920-719 70
Räkna med ca 20-30 min/pat.
Den digitala uppkopplingen sker via Skype för företag.
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