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SAMMANFATTNING 

Under tandregleringsbehandling uppstår akuta besvär som kräver extra vårdbesök. De faktorer 

som dominerar orsaken till akutbesöken är inte känd men innebär en belastning för såväl 

patient som för kliniken och dess personal.  

Syftet med studien var att göra en systematiska kartläggning av det akuta omhändertagandet 

av patienter på regionens tandregleringsklinik i Västerås och Köping med avseende på 

frekvens, tidsåtgång samt parametrar associerade till dessa besök.  

Studien gjordes som en hypotesgenererande prospektiv orsaks- och frekvensstudie av 

akutbesök under två månader vid tandregleringskliniken i Västerås och Köping. 

Variabler identifierades och två datainsamlingsformulär framställdes till receptionen 

respektive behandlarstolarna. Receptionspersonal registrerade dagligen alla besök och 

telefonsamtal, både de ordinarie liksom de akuta. Vid varje akutbehandling registrerade 

behandlaren uppgifter om patienten och besöket.  

En fjärdedel av alla inkomna telefonsamtal till kliniken var kopplade till akuta besvär hos 

patienten. Av den totala kliniska tiden åtgick 10% till akuta omhändertaganden. Flickor var 

mer benägna än pojkar att söka akut tandregleringsvård. Av alla akuta besök utgjordes 53%av 

lossad bondad komponent (brackets, tub eller retainer). 59% av alla lossade tuber var bondade 

i underkäken. Av alla lossade brackets var 45% fästa till andra premolaren. Övriga lossade 

brackets var jämnt fördelat över tandbågarna. Misstanke om påbitning på tandställning förelåg 

i 7% av fallen. Lossade brackets och retainers var inte behandlade med primer i 63% 

respektive 68% av fallen. 

I denna hypotesgenererande studie sågs att majoriteten av akutfallen var bondade 

tandställningskomponenter som lossnat. Vidare diskussioner samt planering av arbetsrutiner 

inomtandregleringsvården i Region Västmanland kommer att ske utifrån resultaten i denna 

studie. 

 

Nyckelord: Akut tandregleringsvård. Besöksorsak. Besöksfrekvens. Besökskarakteristika.  
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INTRODUKTION OCH BAKGRUND 

Region Västmanlands tandregleringsklinik lokaliserad till både Västerås och Köping har 

omkring 1400 patienter under aktiv behandling. Arbetet på kliniken sker i team där en stor del 

av patientbehandlingarna är delegerad av övertandläkare till ortodontiassistent, 

assistenttandläkare och tandsköterska. Behandlingarna på kliniken omfattar såväl avtagbar 

som fastsittande apparatur liksom anomalipatienter och patienter behandlade av flera 

specialister. En behandling med fastsittande tandställning pågår i genomsnitt i två år med 

planerade kontroller i intervall på 8 – 12 veckor (1).  

Utöver de planerade besöken tillkommer eventuella besök patienten själv bokar, från och med 

nu kallade akutbesök. Orsaken till akutbesöken är ofta någon form av besvär eller oro orsakat 

av lossnade brackets, stickande bågändar, trasig tandställning eller problem med 

retentionsapparatur. Vassa delar på tandställningen kan orsakas av sår i slemhinnan och när 

delar lossnarfinns risk för inhalation (2). Ett akutbesök innebär även att patienten och i många 

fall målsman eller annan anhörig behöver lägga extra tid för besöket då det i vissa fall kan 

medföra resor på närmare tio mil. För kliniken medför akutbesöken att resurser måste finns 

tillgängliga både i form av personal, lokaler och material vilket medför ökade kostnader och 

risk för förlängda behandlingstider (3). I förlängningen kan det även påverka klinikens 

tillgänglighet och kötider för nya patienter.  

Under våren 2016 gjordes en mindre screening på tandregleringskliniken där det 

konstaterades att akutbesöken i snitt upptog 24 kliniktimmar per vecka. Lossnade brackets 

och linguala retainers utgjorde en stor del av orsaken till akutbesöken. Orsaken till lossade 

brackets eller retainers kan bero på en rad olika faktorer. Det kan exempelvis vara patientens 

vanor/ovanor att bita på naglar, tugga på hårda födoämnen eller bettets vertikala status. 

Liksom operatörsberoende faktorer som användning av primer eller ej under 

bondingprocessen, fuktkontaminering under bondingprocessen eller operatörens erfarenhet 

(4-8).  

Inför detta projekt gjordes en litteratursammanställning över hur användningen av primer i 

bondingprocessen påverkarrisken för lossnade brackets eller linguala retainers. Sex studier 

inkluderades i översikten där två var väl utförda, randomiserade och kontrollerade (4-6, 9-11). 

Dessa två studier visade att andelen lossade brackets/retainers var relativt sett 50-80% mindre 

i primergruppen (4,5). Alla sex studier visade på en skillnad i lossade brackets/retainers 
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mellan primad respektive ej primad, men endast en av dessa studier uppvisade statistisk 

signifikant skillnad mellan grupperna.  

Vid specialisttandvårdskliniken Ortodonti i region Västmanland är det inte känt hur stor 

frekvensen eller tidsåtgången av akutbesök är eller vad som karakteriserar dessa besök. 

Målsättningen med denna studie är därför att under två månader systematiskt registrera och 

kartlägga alla akutbesök på tandregleringskliniken i Västerås och Köpingför att se dess 

omfattning liksom hur olika parametrar kan vara associerade till dessa besök. 

 

MATERIAL OCH METOD 

Design 

Studien gjordes som en hypotesgenererande prospektiv orsaks- och frekvensstudie av 

akutbesök vid tandregleringskliniken i Västerås och Köpingunder oktober och november 

2016. 

Patienter 

Alla patientbesök, oavsett ålder och om patienten var under aktiv behandlingsperiod eller ej, 

vid tandregleringskliniken i Västerås och Köpingregistrerades.  

Datainsamling och mätprocedur 

Variabler identifierades baserade på den screening av akutbesök som gjordes under våren 

2016 liksom från information erhållen vid litteraturgenomgången av lossnade 

brackets/retainers (4-8). En grupp bestående av övertandläkare, assistenttandläkare och 

ortodontiassistent identifierade och bestämde sedan variabler.  

Vid verksamhetsplaneringsdag i september 2016 informerades all personal på 

tandregleringskliniken i Västerås och Köping om studiens utformning, målsättning och 

tidsplan. Studiens Case Report Form, CRF, (bilaga 1 och 2) presenterades för all personal som 

skulle delta i insamlingen av data. 

Receptionspersonal registrerade dagligen alla besök, både de ordinarie liksom akutbesöken. 

Även alla telefonsamtal registrerades liksom den i tidboken planerade tidsåtgången. 

Receptionspersonalen gav patienten tid till den behandlare/behandlingsteam som var 

tillgängligt men förstahandsvalet var ordinarie behandlande team. 
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Varje behandlare som mottog en akutpatient registrerade en rad uppgifter vid undersökning av 

patienten och besöket med fokus på det akuta besväret. Vissa data inhämtades även från 

klinikens digitala journalsystem. 

Den aktiva datainsamlingen gjordes prospektivt under perioden 2016-10-03 till 2016-11-30.  

Mätmetoder och variabler 

Receptionen 

Varje dag under försöksperioden registrerades alla patientbesök och inkomna telefonsamtal 

enligt följande 

• Totala antalet patienter för dagen 
• Totala antalet akuta patienter för dagen 
• Total patienttid för dagen 
• Total akut patienttid för dagen 
• Totalt antalet inkomna telefonsamtal för dagen 
• Totalt antalet inkomna akuta telefonsamtal för dagen 

 
Orsaken till patientens akuta besvär noterades alltid i daganteckningen.     

Behandlingsstolen 

Under studieperioden låg det ett CRF vid alla behandlarstolar i Västerås och Köping. Alla 

behandlare som mottog akuta patienter var ombedda att fylla i CRFet som var utformat med i 

första hand fördefinierade kryssalternativ. 

På CRF registrerades följande kliniska och anamnestiska uppgifter 

• Patientens kön och ålder 
• Datum för akutbesök 
• Typ av ortodontisk apparatur 
• Orsak till akutbesöket.  

Elva alternativ fanns att välja på varar ett av alternativen var ”övrigt” där det också 
fanns möjlighet att beskriva orsaken till besöket. Vissa frågor specificerades med att 
aktuell tand skulle anges 

• Misstanke om påbitning på apparatur 
• Utförd åtgärd vid akutbesöket 
• Vem eller vilka personalkategorier som var involverade i akutbehandlingen 
• Om fördröjningar i behandlingen orsakades av akutbesöket 
• Om något utöver den akuta åtgärden kunde utföras och därmed skjuta upp nästa 

ordinarie besök 
• Om orsaken till besväret krävde ett akut besök 
• Hur lång tid som var avsatt i tidboken för besöket samt den faktiska tiden för besöket 
• Om besväret stämde överens med vad som angetts vid bokningen 
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Följande journaluppgifter extraherades  
• Om primer hade använts vid bonding av ett bracket eller retainer 
• Ansvarig tandläkare 
• Om akutbesöket omhändertogs av ordinarie behandlande team 
• Datum för behandlingsstart, nästa ordinarie besök samt föregående besök på 

tandregleringskliniken 
 

Databearbetning och statistik 

Alla data registrerades primärt på de två ovan beskrivna CRF och samlades sedan in för 

sammanställning och bearbetning i Excel och SPSS.  

Ingen powerberäkning är gjord inför studien. Med bakgrund av den screening som gjordes av 

akutbesöken under våren 2016 estimerades att under den givna studietiden på två månader 

skulle flera hundra patienter söka akut vård på kliniken vilket bedömdes vara tillräckligt för 

bedömning och hypotesgenerering.  

Data har analyserats genom deskriptiv statistik med medelvärde, spridningsmått och 

korstabuleringar. 

Etiska aspekter 

Etikprövning har inte gjorts då detta projekt är utfört inom ramarna för ett kvalitetsarbete på 

tandregleringskliniken beordrat av verksamhetschefen på specialisttandvården Region 

Västmanland. Patientuppgifterna har bearbetats avidentifierat och inga data har kunnat 

kopplas till enskild patient. Resultaten kommer ej att publiceras utan användas i förbättringen 

av arbetsrutiner vid kliniken.  

I enlighet med Patientdatalagen 2 kap, 4§ får personuppgifter hanteras inom hälso- och 

sjukvård om det behövs för att "systematisk och fortlöpande utveckla och säkerställa 

kvaliteten i verksamheten" (12).  

Vid den digitala överföringen från formulär till Excel avidentifierades uppgifterna genom att 

varje formulär med patientinformation erhöll ett löpnummer och därefter kunde inga data 

kopplas till enskild patient. Efter datainmatningen och dess kontroll så strimlades pappren 

med patientinformationen. 
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RESULTAT 

Akuta besvär utgjorde en fjärdedel av alla inkomna telefonsamtal till kliniken och andelen 

akuta patientbesök uppgick till 13% av den patientbokade tiden. Per vecka innebar det i snitt 

21 kliniska timmar (tabell 1). 

 

Tabell 1.  Beskrivning av antalet patientbesök och behandlingstimmar liksom antalet 
telefonsamtal under studietiden. Anges som medelvärde per vecka.  

 Totalt antal  

per vecka 

Antal akuta 

per vecka 

Andel akuta  

(%) 

Telefonsamtal 158 39 25 

Patientbesök 349 45 13 

Behandlingstimmar 215 21 10 

 

Under oktober-november var totalt 1357 aktiva patienter registrerade på 

tandregleringskliniken. Under studieperioden mottog kliniken 411 akuta patientbesök varav 

kliniska uppgifter registrerades på 309 (75%) av dessa. Fördelningen var relativt jämn mellan 

pojkar och flickor bland alla registrerade patienter på kliniken. Bland de som sökte för akuta 

besvär dominerade flickorna (tabell 2). 

 

Tabell 2.  Antalet och proportionen av patienter under aktiv behandling samt de som söker för 
akuta problem uppdelat på kön och ålder under studietidens två månader.  

 Pojkar Flickor Totalt 

Antal registrerade patienter på kliniken 620 (46%) 737 (54%) 1357 

Antal akuta patienter 102 (33%) 207 (67%) 309  

Proportionen akuta patienter 16% 28% 23% 

Medelåldern på akuta patienter (år) 16 16 16 

 

Tidsåtgången för ett akutbesök var i medeltal 21 minuter. Skillnaden mellan bokad tid för 

akutbesöket och den reella tidsåtgången var i snitt fem minuter (tabell 3).  
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Tabell 3.  Bokad och reell tidsåtgång i minuter för akutbesöken. 
 Medeltal (S.D) 

Bokad tidsåtgång  26 (8,9) 

Faktisk tidsåtgång  21 (10,3) 

 

Av de 309 akuta patientbesöken utgjorde 38% av lossad bracket/tub, 15% av lossad retainer 

och 19% "övriga besvär". Övriga kategorier fördelade sig under 10%. Redovisning av alla 

kategorier av besöksorsak finns redovisat i figur 1.  

 

Figur 1.  Beskrivning av fördelningen av orsak till akutbesök.  

 

Totalt lossnade 146 brackets eller tuber av vilka standardbrackets (Gemini) utgjorde 62% och 

självligerandebrackets (Damon MX eller Q)  36%. Av de lossade brackets/tuber utgjorde 

tuberna 38% varav 60% var bondade i underkäken. Brackets bondade till andra premolaren 

utgjorde 45% av alla lossade brackets varav 59% av dessa var andra premolaren i underkäken. 

Övriga lossade brackets var relativt jämnt fördelat mellan övriga tänder i tandbågarna.  

Av lossade retainers var det en jämn fördelning mellan överkäken och underkäken. Av de 

lossade retainrarna i underkäken var 21%cuspidretainers.  
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Av lossade brackets/tuber var det 63% som ej primats under bondingprocessen. För retainers 

som lossnat var det 68% som ej primats(tabell 4).För tre brackets/tuber saknades uppgifter om 

bondingprocessen.  

 

Tabell 4.  Antal lossade brackets/tuber/retainers per tand som primats/ej primats under 
bondingprocessen.  

 Primer Ej primer Totalt Relativ 

skillnad 

Absolut 

skillnad 

Lossade brackets/tuber 

per tand 

53 (37%) 90 (63%) 143 70% 26% 

Lossade retainers per 

tand 

28 (32%) 60 (68%) 88 114% 36% 

 

Misstanke om påbitning fanns vid 7%av fallen med lossnad bondad komponent. I 33% av 

fallen var ingen information angiven.  

Besöksorsakskategorin ”övriga besvär” utgjorde19% av de akuta besöken. På CRFet 

specificerades i klartext vad besöket gällde. I figur 2 redovisas besöksorsaker i kategorin 

"övriga besvär". Kategorin "annat" kunde exempelvis vara trasig strävare på Quad Helix, 

fakturerad adamsklammer eller lossad lingualbåge. 

 

Figur 2.  Beskrivning av fördelningen av orsak till akutbesök i kategorin "övriga besvär".  
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Nedslitna/tappade klackar/biteramps
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Problem guldkedja/e-tråd
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Problem suturvidgare 

Gummilig borta
Trasig elastisk kedja

Trasig kobayashi
Lossad button 7a

Annat
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Vid beräkning av tiden mellan akutbesök och behandlingsstart, senaste besök samt nästa 

bokade besök så inkluderades endast patienter under aktiv behandling. Därför exkluderades 

akuta patienter som tidigare hade avlutats på tandregleringskliniken eller som behandlats 

utomläns. Tiden frånordinarie föregående besök till akutbesöket liksom tiden till nästa 

planerade besök var i genomsnitt en månad (tabell 5).  

 

Tabell 5.  Antal dagar mellan akutbesök och behandlingsstart, senaste besöket samt nästa 
bokade besök.  

 Medelvärde (S.D.) 

Tid mellan behandlingsstart och 

akutbesök  

334 (301,9) 

Tid mellan föregående besök och 

akutbesök  

26 (19,8) 

Tid mellan akutbesök och nästa 

bokade besök 

33 (20,4) 

 

Tabell 6.  Fördelningen av akuta patienter per behandlande tandläkare samt i 
 förhållande till antal aktiva patienter fördelat på tandläkaren.  

Ansvarig tandläkare1 Antal akuta patienter Förhållandet mellan antal 
akuta patienter och antalet 

aktiva patienter 

1 37 17% 

2 46 15% 

3 45 25% 

4 33 27% 

5 47 22% 

6 33 13% 

7 7 13% 

8 3 9% 

Avregistrerad patient 41 - 

Övrig patient2  3 - 
1 Numreringen av tandläkare motsvarar ej numreringen i CRF.  
2 Övrig patent kan exempelvis vara en patient som behandlas i annat län men sökt akut på   
  tandregleringskliniken i Region Västmanland.  
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Fördelningen av akuta patienter per ansvarig behandlande tandläkare ses i tabell 6. Mer än 

hälften, 58%, av de akuta patienterna omhändertogs av ortodontiassistenter. Vid 19% av de 

akuta besöken var en övertandläkare inblandad, antingen som konsult eller som behandlare. I 

96% av fallen bedömde behandlaren att patientens besvär var akut och att det var berättigat 

med ett akutbesök. Patientens beskrivning av sitt besvär i samband med tidsbokningen och det 

besväret bedömt vid undersökning/behandling överensstämde i 86% av fallen. I samband med 

det akuta besöket bedömdes det att 10% av fallen kunde skjutas upp till nästa ordinarie besök 

och i 67% av dessa fall var det ordinarie behandlande team som omhändertog patienten. I 

93% av de akuta fallen gjordes bedömningen att ingen fördröjning av den totala 

behandlingsgången orsakades av det akuta besväret.  

 

DISKUSSION 

Syftet med studien var att kartlägga frekvens och tidsåtgång av akutbesök samt vad som 

karakteriserar dessa besök på tandregleringskliniken i Region Västmanland. 

Att titta på andelen akuta besök och hur stor del av den kliniska tiden som var avsatta för 

dessa patienter kunde tas fram från tidboken. Dessa data var exakta och kunde jämföras med 

totala antalet patientbesök och tid som avsatts för besöken. Detta gav en bild över hur stor 

andel av den kliniska tiden som åtgick till akuta patientbehandlingar, vilket var drygt 10% av 

den totalt bokade tiden. Det motsvarade 21 timmar per vecka vilket innebär drygt en 

halvtidstjänst av klinisk tid.  

Antal telefonsamtal som handlades av receptionen som berörde akuta patienter uppgick till en 

fjärdedel av alla inkomna telefonsamtal. Dessa siffror kan vara i underkant då 

receptionspersonalen manuellt registrerade de akuta telefonsamtalen och vittnade om att det 

var lätt att glömma ibland. Det totala antalet telefonsamtal kunde ses i 

telefonbokningssystemet. Utöver själva samtalet tillkommer ofta tid för receptionspersonalen 

att hitta tid, boka tid och ibland rådgöra med behandlande team angående den akuta patienten 

som ringt.  

Det visade sig också att i de allra flesta fall stämmer det angivna besväret överens med det 

reella vilket kan vara en trygghet och hjälp för receptionspersonalen att veta om vid 

tidsbokningen. 
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Eftersom ingen publicerad studie om akutbesök på tandregleringsklinik har kunnat hittas där 

besöksfrekvensen kartlagts är det svårt att värdera tidsåtgången för akuta patienter i 

jämförelse med andra centra. Det är ett stort antal patienter, främst barn och ungdomar, som 

behandlas på kliniken och besöksintervallen är i regel minst två månader. Frågan är om det då 

är rimligt att 10% av den kliniska tiden åtgår till akut omhändertagande eller finns det 

utrymme för att minska antalet akuta besök? 

De data som handlade om besökskaraktäristika var framtagen genom att varje behandlare 

kryssade i ett formulär efter akutbesöket. Resultaten baserades på de 75% ifyllda formulär 

som samlades in. Formuläret var framtaget med kryssalternativ och genomgånget med alla 

berörda men gav ändå ett visst utrymme för subjektiva tolkningar. Vissa frågor var även 

baserade på journaldata och risk för felaktigt ifyllda journaler finns. 

Av de akuta besökarna var andelen pojkar 33% och flickor 67%. Tidigare studier har visat att 

andelen lossade brackets/tuber generellt är högre hos pojkar (4). Kanske är det så att flickor 

mer uppmärksamma på sina tänder och måna om att behandlingen ska fortlöpa på ett korrekt 

sätt utan trasiga och skavande delar och därför mer benägna att söka vård för att få besväret 

åtgärdat.  

Lossad bondad komponent utgjorde 53% av alla akutbesök (38% lossad brackets/tub och 15% 

lossad retainer). Största andelen lossade brackets och tuber var molarer och andra premolaren 

i underkäken. Att flest lossade brackets/tuber återfanns posteriort i underkäken stämde 

överens med vad som tidigare beskrivits i litteraturen (4,5,7). Detta kan möjligen förklaras av 

att det är svårare att säkerställa optimal torrläggning posteriort, ökad risk för påbitning i 

underkäken, högre tuggkrafter posteriort och tändernas morfologi. I denna studie bedömdes 

dock att påbitning inte förelåg i de flesta fall. 

En annan faktor som tycktes ha betydelse för lossade brackets/tuber och retainers är huruvida 

primer har använts under bondingprocessen. Av alla lossade bondade komponenter var det en 

relativ skillnad på 85%mellan de som primats och ej primats där andelen lossade delar var 

mindre i de fall där primer hade använts. Dessa resultat går i linje med den litteraturstudie 

som gjordes inför detta projekt (4-6, 9-11). En tendens kan anas och ge upphov till en hypotes 

i fortsatta studier. Eftersom ingen uppgift fanns för antalet totalt insatta 

brackets/tuber/retainers och vilka av dessa som primats eller ej begränsas de statistiska 

utvärderingsmöjligheterna.  



11 
 

Mer än hälften av alla akuta patienter omhändertogs av ortodontiassistent. I nästan vart femte 

fall involverades en övertandläkare på ett eller annat sätt. I de fall nästa bokade besök kunde 

skjutas upp var det i mer än hälften av fallen att patienten kom till sitt ordinarie team. Att 

kunna utföra ytterligare vård utöver det akuta besväret och därigenom skjuta upp nästa 

ordinarie besök är ett sätt att spara både tid och pengar för såväl klinik som patient. Det 

förelåg även viss skillnad i andelen akuta patienter fördelat på behandlande tandläkare. Vad 

denna skillnad beror på får diskuteras vidare inom kliniken. Vi vet dock inte svarsfrekvensen 

per team och om det bortfall som finns på 25% av akutbesöken i ifyllda CRF snedfördelar sig 

mellan teamen.  

Detta var en hypotesgenererande studie som syftade till att göra en systematisk kartläggning 

av de akuta patienterna på tandregleringskliniken i Västerås och Köping. Studien kunde 

konkludera att en dryg halvtidstjänst av den kliniska tiden åtgår till akuta omhändertaganden 

varje vecka och en fjärde del av alla inkomna telefonsamtal till klinken berör akuta patienter. 

Majoriteten av de akuta besöken orsakades av lossade bonade tandställningskomponenter och 

över 60% av dessa var ej primade vid bondingtillfället. Utifrån studiens resultat kommer 

vidare diskussioner och planering av arbetsrutiner inom tandregleringsvården i Region 

Västmanland kunna göras.  

Med bakgrund av studiens resultat och den litteraturstudie som gjorts skulle en nollhypotes att 

pröva i en randomiserad studie kunna vara: 

• Det föreligger ingen skillnad i antal lossade bondade brackets, tuber eller retainers vid 

användning av primer eller ej under bondingprocessen.  
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BILAGOR 

1. Case Report Form - Receptionen 

2. Case Report Form - Behandlarstolen 



 Bilaga 1, CRF - receptionen  
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Receptionen - Akutbesök  
Ifylles dagligen av receptionspersonal.  

För varje akutpatient som bokas skall en daganteckning göras där det tydligt framgår vad 

patienten/den som bokat tiden anger för orsak till akutbesöket.  

Formuläret lämnas i Mikaelas postfack.  

 

Dagens datum: _______________ 

 

Totalt antal patientbesök för dagen: _________________________ 

Totalt antal akutbesök för dagen: ___________________________ 

 

Total patienttid för dagen: ________________________________ 

Total akuttid för dagen: ___________________________________ 

 

Totalt antal telefonsamtal för dagen: _______________________ 

Totalt antal telefonsamtal ang akuta besvär för dagen: __________ 



 Bilaga 2, CRF -Behandlarstolen 
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Akutbesök     

Vid varje akutbesök under oktober och november 2016 skall följande uppgifter registreras. Lämna 

därefter lappen i Mikaelas postfack. 

Anamnestiska uppgifter  

Patientens personnummer:  ________________    Ålder: _____ 

Pojke  ⃝1 Flicka  ⃝2 

Datum för akutbesök: ________________ 

Typ av apparatur/system: 
Gemini ⃝1 Damon ⃝2 Retentionsapparatur ⃝3 Övrigt ⃝4_____________ 

 

Kliniska uppgifter 

Orsak till akutbesök: 
Bågskav distalt  ⃝1 Trasig båge  ⃝2 Annat skav  ⃝3 _________ 

 

Lossat fäste/tub  ⃝4   Lossat band  ⃝5 
Ange tand: ____    Primer ⃝    Ej primer ⃝  Ange tand: ____ 

Ange tand: ____    Primer ⃝    Ej primer ⃝ 

Ange tand: ____ Primer ⃝     Ej primer ⃝ 

      

Lossad sep ring ⃝6 Problem med coil  ⃝ 
Ange tand:____  OpenNiTi  ⃝7    OpenElgiloy  ⃝8     

 

Lossad retainer  ⃝9   Problem med ESX  ⃝10 
Ange tand/tänder: ____      Primer ⃝    Ej primer  ⃝     Ange vad: __________ 

 

Övriga besvär  ⃝11 
Ange vad: _____________________________________________________________  

 

Misstänkt påbitning på apparatur:       Ja ⃝1  Nej ⃝2 

Utförd åtgärd: 
Klippt av båge ⃝1 Bockat om båge ⃝2 Justerat båge ⃝3 

 

Bytt båge ⃝4   Bond fäste/tub ⃝5  Cem band ⃝6 

 

Ny sep ring ⃝7  Åtgärd retainer ⃝8 Justering ESX ⃝9 

 

Ny coil  ⃝10  Endast information ⃝11 Övrigt ⃝12 
    Ange vad:______________  



 Bilaga 2, CRF -Behandlarstolen 
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Akutbesöket utfördes av:   Asstdl  ⃝1        Ort ass  ⃝2           Tsk  ⃝3            Ötdl  ⃝4        

Orsakades fördröjning i behandlingen: Ja  ⃝1 Nej  ⃝2 

Kunde något utöver det akuta utföras och därigenom skjuta upp nästa ord besök:  
Ja  ⃝1 Nej  ⃝2 

Var det ett akut besvär, som krävde ett akutbesök:    Ja  ⃝1         Nej  ⃝2 

 

Bokad tid för akutbesöket (min): _____   

Faktisk tidsåtgång för akutbesöket (min): ______ 

Besväret stämde överens med vad som angavs vid bokningen:   Ja ⃝1   Nej ⃝2 

 

 

Journaluppgifter 

Ansvarig tandläkare:    AM ⃝1   AH ⃝2     KE ⃝3    MG ⃝4    SC ⃝5          SH ⃝6 
                                         TM ⃝7    ÅS ⃝8        Avregpat ⃝9              Övrig pat ⃝10 
 
Var akutbesöket till ordinarie team:  Ja ⃝1    Nej ⃝2 

 

Datum för behandlingsstart: ________________ 

Datum för nästa ordinarie besök: _______________ 

Datum för föregående besök: _______________ 

 


