Prioritering och lämpliga vårdnivåer inom tandvården för omhändertagande av patienter med sjukdomar och funktionsnedsättningar

I.
Specialisttandvård
Orofacial
medicin

I A. Patienter vars medicinska säkerhet
äventyras och vars allmäntillstånd avsevärt
försämras om det odontologiska vårdbehovet
inte tillgodoses.
Detta kan förekomma vid:

I B. Patienter med svår akut eller kronisk sjukdom, ofta komplexa sjukdomstillstånd, och/ eller
med omfattande funktionsnedsättningar samt
patienter med gravt nedsatt autonomi som har
omfattande utrednings- och behandlingsbehov.

• malignitet i huvud- halsregionen inför, under
och direkt efter strålbehandling

Detta kan förekomma vid:
• malign sjukdom under palliativ vård

• annan malign sjukdom av såväl solid som
hematologisk typ vid högdosbehandling

• hjärt- och lungsjukdom med påtaglig
allmänpåverkan

• inför, under och direkt efter
organtransplantation

• blödningsproblematik av annan orsak än
medicinering med antikoagulantia

• inför hjärtklaffskirurgi

• omfattande och aktiv autoimmun sjukdom

• misstanke om odontologiskt samband med
patientens grundsjukdom, exempelvis oklar
feber under utredning på infektionsklinik,
endokarditutredning, diabetespatienter med
oklar infektion eller andra oklara
sjukdomstillstånd

• ärftliga eller förvärvade grava immun- bristtillstånd

• svår blödningsproblematik

• omfattande intellektuella eller kognitiva
funktionsnedsättningar med betydande
behandlingssvårigheter

• farmakologisk behandling med allvarliga
biverkningar och orala manifestationer
• akuta besvär under pågående
sjukdomsbehandling

• svåra ångesttillstånd med betydande
behandlingssvårigheter
• grava psykiska funktionsnedsättningar med
betydande behandlingssvårigheter

• medfödda eller förvärvade hjärnskador eller
neurologiska sjukdomar med betydande
behandlingssvårigheter
• oralmotorisk utredning och behandling
• svårt multisjuka eller multisjuka som vårdas
inneliggande
• oralmedicinska tillstånd

II.
Specialisttandvård
Orofacial
medicin
och/eller
allmäntandvård

II. Patienter med akut eller kronisk sjukdom och/eller funktionshinder och patienter med nedsatt
autonomi där utrednings- och rehabiliteringsbehov föreligger.

Detta kan förekomma vid:
• grav tandvårdsfobi
• svåra kväljningsbesvär
• ätstörningssjukdomar
• psykiska, intellektuella eller kognitiva funktionsnedsättningar med kooperationssvårigheter
• patienter där sedvanliga metoder för lokal anestesi ej ger tillräcklig effekt
• tandvård under generell anestesi
• oralmedicinska tillstånd som ej kräver specialistkompetens
• kroniska orofaciala smärttillstånd

III.
Allmäntandvård

III. Patienter med mindre svår akut eller kronisk sjukdom och/eller funktionshinder samt patienter
med nedsatt autonomi.

Detta kan förekomma vid:
• hjärt- lungsjukdom utan påtaglig allmänpåverkan
• blödningsproblematik på grund av medicinering med antikoagulantia
• blodburen smitta
• geriatriska patienter med/utan psykogeriatrisk sjukdom med mindre omfattande kooperationssvårigheter
• fysiska funktionsnedsättningar
• multisjuka

