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Remissrutiner 
 

CBCT 

Tillämpningsområden för CBCT:  lägesbestämning av tänder, prekirurgiska 

implantatplaneringen, misstanke om malignitet eller patienter med aypiska smärtor i ansikt 

och käkregionen, m.m.  

CBCT vid rotkanalslokalisation är i vissa fall motiverat och bör inte användas rutinmässigt då 

remiss till endodontispecialist eller annan erfaren kollega ofta kan göra att man undviker 

onödig bestrålning i fall man kan lösa med erfarenhet/annan utrustning (mikroskop). Detta i 

enlighet med ALARA-principen avseende joniserande strålning. 

Innan en remiss skickas för CBCT ska följande beaktas: 

• Kan vi med övriga röntgenologiska undersökningar få den information vi behöver? 

• I många fall kanske CBCT kan undvikas. 

• Är patienten redo att genomgå exempelvis implantatoperation i dagsläget, eller 

behöver pat först saneras. Kanske är det bättre att ta CBCT längre fram? 

• CBCT remisser på barnpatienter undviks. 

När remiss ska skickas: 

• Remiss Sänds per post eller vår hemsida tandea.se/remiss. Remissen ska följande 

framgå: 

• Vilket område som ska undersökas och varför. 

• Info om området, tex om en tand dragits ut och när. 

• Ska det utföras guidad kirurgi? 

• Övriga uppgifter som kan vara av värde, ex. om patienten  har 

funktionsnedsättning m.m. 

 

 

Endodonti 

Vi tar emot remisser, för såväl barn & ungdomar som vuxna, för konventionell 

rotbehandling, apikalkirurgiska ingrepp, stiftborttagningar, och smärtutredning 

1. Remissorsak  

Ange kort orsaken till remissen, dvs det som föranleder remissen. 
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Exempelvis kanallokalisation, stiftborttagning, rotfyllningsrevision, smärtutredning, iatrogena 

hinder eller skador (filfraktur, perforation, stopp i kanalen), komplicerad kanalanatomi, 

konsultation, apikalkirurgi etc. 

 

2. Vad skall framgå i remissen? 

Frågeställning? 

• Frågeställningen för remissen.  

• Lämpliga anamnestiska uppgifter  

• Tillstånd i patientens allmänna sjukdomsbild och medicinering som kan tänkas påverka 

behandlingen. Exempelvis sjukdomar, allergier, planerad operation, strålat käkben, 

bisfosfonatbehandling, blodförtunnande/övriga mediciner etc.  

Tandnummer och Status? 

• Vilken tand gäller för remissen  

• Beskriv utförd behandling på tanden (hos er eller tidigare behandlare) 

• Föreligger symptom i dagsläget 

Planerad behandling av tanden? 

• Ska tanden kronförses, stiftförses, vara stöd i en kommande bro etc.? 
 

 

Remissvar 

Remissvar tillsammans med bilder sänds till remittenten via vanlig post.  


