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Tandvårdsbehandling som görs till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet såvida inte missbildningen
endast är av ringa omfattning. SFS 1998:1338

Till medfödda missbildningar i käkområdet eller ansiktet som behandlas till avgift som i den
öppna hälso- och sjukvården räknas:















Läpp-, käk och gomdefekter
Käkanomalier
Maxillär- och mandibulär prognati
Maxillär- och mandibulär retrognati
Hemifacial atrofi
Unilateral hyperplasi av condylen
Tandanomalier
Aplasi
Omfattande fluoros
Amelogenesis imperfecta
Dentinogenesis imperfecta
Hereditär hypofosfatemi
Tandanomalier vid dysostosis cleidocranialis

Kravet är att behandlingsbehovet skall ha ett DIREKT samband med den medfödda
missbildningen. För övrig tandvård gäller den allmänna tandvårdsförsäkringens
ersättningsregler. Anomalier som är begränsade till felställda tänder, onormalt sammanbitningsläge och missbildning av ringa omfattning omfattas inte av bestämmelserna. Som
missbildning av ringa omfattning räknas emaljhypoplasier på enstaka tänder och tänder med
korta rötter. Beträffande aplasier är kravet att mer än två tänder i en kvadrant eller mer än tre
tänder i en käke saknas och har medfört en tandlucka för att behandlingen ska omfattas av den
öppna hälso- och sjukvårdens avgiftsregler. Dock kan enstaka aplasier i fronten omfattas.
Om behandling påbörjats men inte avslutats inom ramen för den organiserade barn- och
ungdomstandvården, kan den avslutande behandlingen i undantagsfall debiteras Region

Halland. Detta förutsätter att behandlingsplan bifogas ansökan, som visar att medicinska,
sociala och/eller odontologiska motiv finns för en fördröjd eller förlängd behandlingsperiod.
Regelbundna revisionsundersökningar och förebyggande vård efter genomgången behandling
omfattas inte av den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftsregler.
Vården skall utföras vid klinik för specialisttandvård eller av tandläkare med
specialistkompetens (SFS 1998:1338). I undantagsfall bör vården kunna utföras av
allmäntandläkare efter anvisning av specialisttandläkare.

Vid implantatbehandling ersätter Region Halland inte förlust eller periimplantatbehandling
inom 3 år efter insättandet.
I bestämmelserna om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift i tandvårdslagen (1985:125) och
tandvårdsförordningen (1998:1338) saknas särskilda bestämmelser om garantier.
I tandvårdstaxan (1973:638) fanns det bestämmelser som gav vissa patienter rätt till
omgörning av den utförda tandvården. Bestämmelserna i tandevårdstaxa (1973:638) upphörde
att gälla den 1 januari 1999. Förordningen om tandvårdstaxa (1998:1337) som ersatte
tandvårdstaxa (1973:638) innehöll vissa övergångsbestämmelser. Dessa bestämmelser gällde
dock som längst till och med juni 1999.
Förhandsbedömning skall alltid ske

