
Inkomna frågor och svar – Nya modellen Ortodonti 
 

1. Fråga: I regelverket finns det beskrivet vilka krav som ställs på de ortodontister som ska sköta 

urvalet men det står inget om hur lång erfarenhet som krävs. Är det okej att en 

nyutexaminerad ortodontist åtar sig urval när han arbetar på en ackrediterad enhet? Eller 

finns det något annat regelverk som hindrar det? 

 

Svar: I den nya modellen för Ortodonti ställs inga krav på hur länge en person ska ha varit 

specialistbehörig tandläkare inom ortodonti, bara att personen i fråga har en 

specialistbehörighet inom ortodonti. Likaså ska personen med specialistbehörighet inom 

ortodonti vara verksam vid en specialisttandvårdsenhet inom ortodonti som är avtalad med 

Region Skåne. 

2. Fråga: Är allmäntandläkarkliniken vi har urvalsvisning på skyldiga att tillhandahålla IT system 
så att vi kan logga in i Tandvårdsfönstret under visningen eller måste vi ha med dator själva? 
 
Svar: När det gäller datorer så är det en fråga som ansvarig ortodontist och den enhet där 
visning till urval för tandregleringsbehandling ska ske, får hantera och lösa i samråd. Vi utgår 
från att de tillsammans löser detta och har i dagsläget inga synpunkter i denna fråga. 
 

3. Fråga: Enligt nya rutiner för ortvisning ska vi tandläkare skicka in en lista en vecka innan 

visning på de patienter som ska kallas. Vi i Kävlinge har visning nästa vecka men vet ej hur vi 

ska registrera denna lista eller om det ens går. Varit i kontakt med vår ortodontist som inte 

heller vet 

 

Svar: Den nya modellen för Ortodonti kommer att publiceras i Tandvårdsfönster på 

morgonen den 28 september. Här finns då den lista som du frågar om precis som den dialog 

som ortodontisten ska använda sig av för att ge er den tid för visning till urval för 

tandregleringsbehandling som ni kommit överens om. Hur detta är tänkt att fungera finns 

beskrivet i regelverket för den nya modellen för Ortodonti och i aktuella lathundar som är 

publicerade på vår hemsida eller länkade från vår hemsida, 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/tandvard/ 

 

4. Fråga: När kommer möjligheten att lägga in listan med urvalspatienter i TvF? Två 

allmänkliniker har redan skickat avidentifierade listor via mail, men de fungerar ju inte för 

inrapportering och fakturering. 

 

Svar: Den nya modellen för Ortodonti kommer att publiceras i Tandvårdsfönster på 

morgonen den 28 september. Här finns då den lista som du frågar om precis som den dialog 

som ortodontisten ska använda sig av för att ge er den tid för visning till urval för 

tandregleringsbehandling som ni kommit överens om. Hur detta är tänkt att fungera finns 

beskrivet i regelverket för den nya modellen för Ortodonti och i aktuella lathundar som är 

publicerade på vår hemsida eller länkade från vår hemsida, 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/tandvard/ 
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5. Fråga: Jag har nåtts av informationen att från och med idag ska det gå att utföra förarbetet i 

Tandvårdsfönstret inför visning på allmäntandvårdsklinik. Många kliniker kontaktar mig och 

säger att de inte kan registrera patienterna inför visningar nästa vecka enligt den lathund 

som finns publicerad på enhetens sida. Är funktionen igång, fungerar det som förväntat från 

er sida? 

 

Svar: Den nya modellen för Ortodonti är implementerad i Tandvårdsfönster från och med i 

dag. Information kring den nya modellen är utskickad från Enheten för tandvårdsstyrning till 

Folktandvården Skåne enligt önskemål från Folktandvården Skånes sida för vidare 

informering via ert intranät eller de informationskanaler ni använder inom Folktandvården 

Skåne. Såväl regelverk som lathundar finns publicerade på vår hemsida ”Tandvård” under 

aktuella länkar eller rubriker.  Länk till hemsidan 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/tandvard/ 

Eftersom din frågeställning är av väldigt övergripande art uppfattar jag det som att du 

behöver få information kring hela den nya modellen för Ortodonti vilket du finner i 

regelverket och lathundarna. Enligt den återkoppling vi fått från en del tandvårdsaktörer 

under dagen fungerar den nya modellen som det är tänkt. 

6. Fråga: Försökte idag lägga in visningar på mina kliniker efter dagens uppdatering av 
TVF  men ser att det inte går att lägga in efter den 25/11 som är datum för second opinion. 
Borde ju inte ha någon betydelse om vi har visningar efter detta datum. Ev. second opinions 
får ju då tas på efterkommande möte. Blir ju lite krångligt annars eller så vore det ju bra om 
det datumet lades in så snabbt som möjligt. 

Svar: I dag på morgonen är samtliga datum för second opinion fram till och med 2021 inlagda 
i systemet. Således ska det nu vara möjligt att boka tider för visning till urval för 
tandregleringsbehandling fram till 2021-11-30. 
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