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Rutin samarbete FTV-BHV
Faktaägare: Gull-Britt Fogelberg Folktandvården
Ett samarbete har utarbetats mellan Folktandvården Kronoberg och
Barnhälsovården Kronoberg för barn upp till och med 5 år med hög
kariesaktivitet och hög risk för karies.
1.1 Brev till BHV från FTV
När man upptäcker ett barn som uppfyller kriterierna skickas efter samtycke med
föräldrarna ett brev för kännedom till barnhälsovården.
Mallen för brevet hittar man i T4 under ikonen skriv brev till patient- välj brev
till BHV.docx
Brevet fylls i med de uppgifter man har enligt de frågor som finns förformulerade.
Brevet infogas i journalen (se infoga/scanna) och skrivs ut och skickas via post/
internpost i slutet kuvert till barnets barnavårdscentral.
Barnavårdscentralen mottar brevet som kännedom och lägger in det men kallar
inte till extra besök.

1.2 Brev till FTV från BHV
När barnhälsovården upptäcker ett barn med risk enligt kriterier skickar de på
motsvarande sätt för kännedom till barnets folktandvård.
För barnhälsovården skriver man det i journalsystemet Cosmic som remiss utan
krav på svar.
Breven från BHV skickas per post/internpost på motsvarande sätt.
När brevet kommer till kliniken scannas (se infoga/scanna) det in och ansvarig
behandlare avgör om barnet ska kallas för extra åtgärder

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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Statistikåtgärder:
Statistikåtgärder läggs in i journalen i T4 enligt nedan:
STA-ANBHV Brev för kännedom till BHV
Detta gäller brev som vi skickar från folktandvården till barnhälsovården
STA -ANFTV Brev för kännedom till FTV
Detta gäller brev som skickas från barnhälsovården till folktandvården
Observera att breven ses som en journalhandling och ska scannas in!

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2019-12-12
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