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Huvudregeln är att personer folkbokförda i Blekinge behandlas i Blekinge. Undantag kan vara graden av 
behandlingens komplexitet eller resursbrist som gör att patientsäkerheten äventyras. 

I - Patienter boende i Blekinge 

1. Patient med behov av tandreglering. 
Patient ska visas senast det år den fyller 19 år och bedöms enligt IOTN-index, där Region Blekinge idag 
kan erbjuda fri tandregleringsvård för patienter som uppfyller index 5, 4, 3b och 3c. Undantag är 
patienter med mycket sen tandväxling. Om behandling påbörjas/avslutas när patient är betalande 
vuxenpatient och förseningen beror på bristande resurser i Region Blekinge ska inte patienten betala 
för behandlingen. 
Personer 20 – 23 år kan visas vid sedvanlig ortodontikonsultation, men det är bara patienter som 
uppfyller IOTN index 5 som erhåller kostnadsfri tandregleringsvård. 

2. Patient med sent uppkommen bettavvikelse och som visas för första gången, innan det kalenderår 
patienten fyllt 20 år. 
Patienten får kostnadsfri tandreglering så länge denna utförs i Blekinge och så länge patienten är 
folkbokförd i Blekinge. 

3. Patient med sent uppkommen bettavvikelse där hemmakliniken har missat en ortodontisk fråge-
ställning, till exempel retinerade hörntänder, och som visas innan det kalenderår som patienten fyller 
20 år. 
Patienten får kostnadsfri tandreglering så länge denna utförs i Blekinge och så länge patienten är 
folkbokförd i Blekinge. Behandlingen utförs inom givet anslag. Region Blekinge betalar under vissa 
omständigheter behandling i andra regioner om patienten inte har möjlighet att komma hit, men 
skriftligt och rimligt kostnadsförslag ska godkännas innan behandlingen kan påbörjas/fortsätta på 
den nya orten. Avdelningschefen godkänner vad som gäller i varje enskilt fall. 

4. Inflyttad patient som visas innan det kalenderår patienten fyller 20 år. 
Patienten får kostnadsfri tandreglering så länge denna utförs i Blekinge och så länge patienten är 
folkbokförd i Blekinge. Påbörjad behandling som inte blivit färdig utförs inom givet anslag, dvs 
patienten behöver ej betala även om åldersgränsen för fri tandvård har passerats. 



 

5. Patient som blivit erbjuden behandling, tackat nej och återkommer med förnyat intresse. 
Patienten sätts på kölista igen och får betala den del av behandlingen som sker efter det kalenderår 
patienten fyllt 23 år. IOTN-index enligt punkt 1 gäller 

6. Person tom 23 år som tidigare har visats på ortodontikonsultation i Blekinge och som då inte 
uppfyllde IOTN-index men nu återkommer till ortodontin med en insatt tandställning utförd i 
utlandet och personen önskar få fortsätta ortodontibehandlingen i Blekinge. 
Region Blekinge har inte möjlighet att fortsätta tandregleringen utan patienten får vända sig till privat 
vårdgivare för fortsatt behandling. Om risk finns för skador på tänder/bett kan tandställningen 
avlägsnas i enlighet med Region Blekinges sistahandsansvar. 

7. Ersättningar utgår för de åtgärder som ingår i den ortodontiska behandlingsplanen t ex 
extraktioner, påbyggnad av 2:or samt akutåtgärder utfört både inom privat och offentlig 
allmäntandvård. 
Patienten ska inte debiteras. Ordinarie vårdgivare erhåller kompensation från Tandvårds-
förvaltningen genom att registrera utförda a-/o-åtgärder i journalsystemet eller barnportalen. Patient 
enligt punkt 5 debiteras dock. 

II - Patienter boende på ort utanför Blekinge 

1. Patient som flyttar till annan ort på grund av till exempel fosterhemsplacering eller tillfälligt 
boende på behandlingshem, är folkbokförd i Blekinge men vill fortsätta tandregleringen på den 
nya orten. 
Om möjligt ska behandlingen utföras i Blekinge. Om det inte är praktiskt möjligt pga. avstånd får 
patienten fri behandling på nya orten även om patienten är folkbokförd i Blekinge. Skriftligt och 
rimligt kostnadsförslag ska godkännas innan behandlingen kan påbörjas på den nya orten. 
Avdelningschefen godkänner vad som gäller i varje enskilt fall. 

2. Patient som börjar studera på ”specialgymnasium” till exempel skidgymnasium i Tärnaby på annan 
ort (inte av bekvämlighetsskäl), är skriven i Blekinge och vill fortsätta tandregleringen på den nya 
orten. 
Om möjligt ska behandlingen utföras i Blekinge. Om det inte är praktiskt möjligt pga. avstånd får 
patienten fri behandling även om patienten är folkbokförd i Blekinge. Skriftligt och rimligt 
kostnadsförslag ska godkännas innan behandlingen kan påbörjas på den nya orten. 
Avdelningschefen godkänner vad som gäller i varje enskilt fall. 

3. Patient som börjar studera på annan ort, är folkbokförd på studieorten, men vill fortsätta 
tandregleringen i Blekinge. 
Den nya regionens regler gäller så fort patienten är folkbokförd på annan ort. Det innebär att 
patienten normal fortsätter sin tandregleringsbehandling i den nya regionen. I några fall där endast 
en mindre del av behandlingen kvarstår och under förutsättning att den nya regionen står för 
kostnaden, kan behandlingen avslutas i Blekinge. 

4. Patient som börjar studera på annan ort, är skriven på studieorten, och vill fortsätta 
tandregleringen på den nya orten 
Den nya regionens regler gäller så fort patienten är folkbokförd på annan ort. 



 

III - Asylsökande patienter 

1. Patient yngre än 18 år som är asylsökande och därmed saknar de 4 sista siffrorna i personnumret 
respektive före detta asylsökande med fullständigt personnummer men som ännu inte är 
kommunplacerad utan fortfarande bor i något av Migrationsverkets anordnade boenden likställs 
med asylsökande patienter. Visning sker av patient enligt ovan med en ortodontisk frågeställning. 
Ingen fast eller avtagbar ortodonti utförs, men däremot kan till exempel extraktioner utföras för att 
underlätta andra tänders frambrott. Asylsökande omfattas av vuxentandvårdens regelverk from den 
dagen man fyller 18 år. Om uppenbar risk för vävnadsskada finns, till exempel vid retinerade 
hörntänder, tas patienten in för utredning och ev. behandling. Är patienten över 18 år debiteras 
patienten 50 kr per besök. Är patienten yngre debiteras ingenting. Ersättning för utförda 
behandlingsåtgärder registrerade i debiteringsklass 6 ersätts med automatik via bokföringsfilen. 

2. Barn yngre än 18 år som är asylsökande och som har/saknar de 4 sista siffrorna i personnumret och 
som inte är kommunplacerad och som kommer med pågående tandreglering 
Kontrollera status i MELKER. Fast eller avtagbar apparatur avlägsnas direkt. Beroende på om 
patienten blir kvar i vårt område får ordinarie tandläkare visa vid behov. Ersättning för utförda 
behandlings-åtgärder registrerade i debiteringsklass 6 ersätts med automatik via bokföringsfilen. 

3. Patient 18 år och äldre som är asylsökande och som har/saknar de 4 sista siffrorna i personnumret 
och som inte är kommunplacerad och som kommer med pågående tandreglering 
Kontrollera status i MELKER. Patienten betalar 50 kr vid varje akutbesök. Om tandregleringen måste 
avbrytas av akutskäl till exempel avlägsnande av befintlig tandställning, får kliniken ersättning för 
utförda åtgärder, genom att vård registreras i debiteringsklass 6, vilket innebär intäkter med 
automatik via bokföringsfil till kliniken. Om tandregleringen kan fortsätta betalar patienten 
tandregleringen till 100 %, ingen ersättning utgår från Försäkringskassan. Socialen kommer normalt 
sett inte att bevilja någon ersättning för tandreglering. 

OBS: 
Alla asylsökande ska uppvisa giltigt LMA-kort, det gäller även de som har fått svenskt personnummer och 
fortfarande bor kvar i boende anordnat av Migrationsverket, dvs ej kommunplacerade personer. 




