
 

Dokumenttitel 

Godtagbart bettstatus vid avslut 
organiserad tandvård för unga vuxna- 
Riktlinje 

Klinik/Funktion/Process 

Tandvårdsstöd Dalarna 
Utgåva 

 
Gäller from 

2017-10-15 
Sida (av) 

1(2) 

Upprättad av 

Ingalill Persson Bakker 
Fastställd av 

Tandvårdschef 

 

Riktlinje för funktionellt och estetiskt godtagbart bettstatus vid 
avslut avgiftsfri tandvård för unga vuxna. 

 
Syfte 
Att ge stöd till vårdansvarig tandläkare vid bedömning av vad som för den unga 
vuxna patienten bör betraktas som ett godtagbart bett, estetiskt och funktionellt, vid 
övergången från den av landstinget erbjudna avgiftsfria tandvården till det statliga 
tandvårdsstödet eller något av landstingens särskilda tandvårdsstöd. 
 
Mål 
Garantera en god och jämlik tandvård på lika villkor för den berörda målgruppen. 
 
Bakgrund 
Dagens tandvårdslagstiftning erbjuder följande vägledning kring vad som ska ingå i 
den fullständiga tandvård som landstinget har att planera och erbjuda barn, ungdom 
och unga vuxna: 

2 § Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela 
befolkningen. 

5 § Varje landsting ska erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom 
landstinget. 

7 § Folktandvården ska svara för 
1. regelbunden och fullständig tandvård för personer till och med det år då de fyller 
23 år,) 

15 a § Tandvård som avses i 7 § 1 ska vara avgiftsfri för patienten. 

Riktlinje 
Tandvårdschef i Folktandvården Dalarna har beslutat att följa den rekommendation 
som Folktandvårdens kvalitetsnätverk la grunden till och som omformulerats av 
SKL’s Tandvårdsnätverk 2017 04 10. Riktlinjen som har formulerats för Dalarna 
lyder: 
 
Tandbågarna på en ung vuxen bör av estetiska skäl inte ha synliga och störande 
luckor i området 5-5 samt av funktionella skäl även ha ett dubbelsidigt molarstöd. 
Detta behöver dock inte ligga inom regio 6-6 utan kan anpassas till individuella 
bettförhållanden. 
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De ytterligare åldersgrupper 20+ som fram till år 2019 succesivt omfattas av 
landstingets förmån, bör odontologiskt ses som vuxna och därmed falla under 
nationella riktlinjerna för vuxentandvård. 
 
Bettrehabiliterande behandling bör planeras och påbörjas i så pass god tid att den 
hinner slutföras innan åldersgränsen för vårdförmånen passeras. Det är viktigt att 
informera berörda individer angående vad som gäller om en påbörjad behandling på 
grund av bristande kooperation inte hinner avslutas inom den avgiftsfria tandvården. 
 
Ett ekonomiskt vårdstöd kan erhållas via de gällande Högkostnadsskydd för barn och 
ungdomstandvård som erbjuds via Folktandvården Dalarna. 
 
Ansvar 
Patientansvarig tandläkare ansvarar för att erbjuda och planera vården så att 
patientens bettstatus så långt möjligt når den nivå som beskrivs i denna riktlinje. I 
detta ansvar ingår initiativ att samverka med för resultatet nödvändiga specialister. 
 
Uppföljning 
Terapimöten på klinik 
Prövningsbegäran 
Utbetalning Högkostnad 
 
Dokument 

Tandvårdslag (1985:125) 

Högkostnadskydd för barn och ungdom (instruktion för privat tandvård) 

Högkostnadsskydd för barn och ungdom (Instruktion för FTV Dalarna)  

Prövningsbegäran 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tandvardslag-1985125_sfs-1985-125
../Riktlinje%20för%20funktionellt%20och%20estetiskt%20godtagbart%20bettstatus%20vid%20avslut%20avgiftsfri%20tandvård%20för%20unga%20vuxna.
http://navet.ltdalarna.se/Global/F%c3%b6rvaltningar/Folktandv%c3%a5rden/V%c3%a5rd/H%c3%b6gkostnadsskydd%20inom%20BoU-tandv%20f%c3%b6r%20FTV.pdf
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