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Regelverk Ortodonti 2022, riktlinjer, anvisningar och behandling för 
barn- och unga vuxna 0 – 23 år i Region Skåne -Förtydligande till 
förändringar 

Nedan följer ett förtydligande till Regelverket ortodonti 2022, riktlinjer, anvisningar och 

behandling för barn- och unga vuxna 0 – 23 år av Uppdragsgivaren fastställande förändringar år 

2022. Dokumentet Regelverket ortodonti 2022, riktlinjer, anvisningar och behandling för barn- 

och unga vuxna 0 – 23 år bör läsas i sin helhet för att förändringarna ska kunna förstås. 

Redaktionella förändringar tydliggörs inte i förtydligandet.  

 
Inledning 

Syftet är att underlätta för läsaren att få information om ändringar i Regelverket ortodonti 

2022, riktlinjer, anvisningar och behandling för barn- och unga vuxna 0 – 23 år. 

 

Avsnitt 1 – Tandregleringsurval 

Tillägg av text 

 

• 1.2 Förändring av text avseende Kostnadsfri tandvård 

o Region Skåne har det yttersta ansvaret för barn och unga vuxna, folkbokförda i 

Skåne, som är berättigade till fri tandreglering till och med det år man fyller 

23 år enligt tandvårdslagen. 

 

• 1.8 Förändring av text avseende Tandregleringsbehandling efter 23 år 

o Vid införandet av kostnadsfri tandvård för barn och unga vuxna 0–23 år, 

upphörde det förlängda betalningsansvaret enligt Regionfullmäktiges beslut 

2017-01-01. En tandregleringsbehandling ska avslutas senast under det år 

patienten fyller 23 år för att vården ska vara avgiftsfri. Från och med det år 

patienten fyller 24 år utgår ingen ersättning från Region Skåne inom den 

kostnadsfria tandvården för barn och unga vuxna. Patienten övergår därefter 

till det statliga tandvårdsstödet och, i förekommande fall, av Regionens 

tandvårdsstöd för vuxna i enlighet med Tandvårdslagen. Urval till 

tandregleringsbehandling för allmän och specialiserad ortodonti ska ske i så 

god tid att en tandregleringsbehandling kan påbörjas och slutföras senast det 

år patienten fyller 23 år. Patienter som inte kommer att färdigbehandlas under 

det 23:e levnadsåret ska vid urvalet informeras om att egenkostnader kommer 

att uppkomma efter det 23:e levnadsåret innan en betalningsgaranti utfärdas. 

Patienten ska även informeras om egenkostnader vid USort när en behandling 

inte kan påbörjas eller slutföras under det 23:e levnadsåret.  
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• 1.8.1 Förändring av text avseende Övergångsregler 

o Från och med den 1 januari 2022 kommer Region Skåne endast att ersätta 

tandvård till och med det år patienten fyller 23 år. För planerad behandling 

som påbörjats före ikraftträdandet av Regelverket Ortodonti 2022 kan tidigare 

ersättningsbestämmelser senast gälla till och med 31 december 2023. 

Påbörjad behandling innebär att en USort är inrapporterad senast 31 

december 2021 + 30 dagar. 

 

Avsnitt 2 – Ansvar för urval till tandregleringsbehandling 

Inga förändringar 

 

Avsnitt 3 - Tandregleringsbehandling på tandvårdsenhet inom allmän tandvård för barn och 

unga vuxna 

Inga förändringar 

 

Avsnitt 4 – Tandregleringsbehandling vid specialisttandvårdsenhet 

Tillägg av text 

 

• 4.1 Förtur 

o Vid val av förtur ska patientens medicinska behandlingsbehov styra. Ansvarig 

tandregleringsspecialist bedömer och anger med eller utan förtur vid sin 

rapportering.  

 

Avsnitt 5 – Övriga regler 

Inga förändringar 

 

Avsnitt 6 – Skåneindex 

Inga förändringar 
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Linda Silverbris 
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