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Specialisttandvården
Pedodonti

Specialisttandvård

Specialisttandvård
PEDODONTI
Box 124
801 03 GÄVLE

Det är barns
rätt ighet att ha
en frisk mun
Barnkonventionen artikel 24

BVC

Specialisttandvård Pedodonti
Vi tar på remiss emot barn och ungdomar, 0–17 år, med särskilda
behov för bedömning och planering av terapi. Vi behandlar barn
och ungdomar med någon form av funktionsvariationer av fysisk,
psykisk eller medicinsk karaktär. Det kan också vara i kombination
med svår tandvårdsrädsla.
Ibland är tandvårdsproblematiken av teknisk art, som till exempel skador
efter olyckor, sjukdom i mjukvävnader och tänder som inte bryter fram. Det
kan också handla om svårigheter att samverka i tandvårdssituationer på
grund av svår tandvårdsrädsla.
Eftersom vårt fokus ligger på att bevara det friska friskt, träffar vi också
många unga patienter med särskilda behov, innan skador hunnit uppstå
men där risk för olika tandvårdskomplikationer finns.

Det första viktiga mötet är ett utredande samtal
Syftet med ett utredande samtal är att tillsammans med förälder hitta ett sätt
att hantera den problematik som eventuellt uppstått. I samtalet resonerar vi
också om hur problem som tandvårdsrädsla och sjukdom i munhålan kan
förebyggas i det enskilda fallet.

Om tänderna
redan är skadade
Vi erbjuder behandling vid skador och i de fall konventionell
behandling inte fungerar bra,
kan vi komplettera med
sedering i form av:
• Midazolam

Samarbete i regionen
Vår avdelning samarbetar med
andra verksamheter som möter
barn och ungdomar.
• Barnhälsovården
• Barnklinikerna på
• regionens sjukhus
• Barn- och ungdomshabilitering

• Lustgas

• Barn- och ungdomspsykiatri

• Narkos

• Socialtjänsten
• Andra specialisttand• vårdsavdelningar

Det är oss du träffar!

Anja Fuchs

Therese Engelbert

Övertandläkare

Kicki Åhré

Tandhygienist

ST-tandläkare

Anita Törnhult
Tandhygienist

Malin Nöjd

Tandhygienist

