
B/ Detaljerade valideringsregler Barn- och ungdomstandvård (BoU) 
och personer 85+, i administrativt IT-stöd Symfoni,  
 
 
Reformen höjer från 1 januari 2017, BoU åldern från t.o.m. 19 år till t.o.m. 
21 år, från 1 januari 2018 t.o.m. 22 år och från 1 januari 2019 t.o.m. 23 år 
 
Men också 
 
Personer 85 år eller äldre som inte behöver betala besöksavgift vid 
hälso- och sjukvård 
 
Riksdagsbeslut fattas/fattades i mitten av december 2016. 
 
 
Följande valideringsregler gäller för vårdgivare fr.o.m. 1 januari 2017 
 

1. Ungdom född 1996 kommer den första januari 2017 att få sin revisionsperiod 
uppdaterad utifrån den revisionsperiod som skapades när de fick sin 19-års 
undersökning 2015 – men förlängd, som om inget hänt när de 1 januari 2016 
”trädde in i” sitt 20:e år. 

 
Detta innebär att: 
 

a. Alla ungdomar födda 1996 och folkbokförda i Västerbotten som under 
2015 fick en revisionsundersökning registrerad i Symfoni, får 1 januari 
2017 en förlängd revisionsperiod på 2 år (+ 30 + 30 dagar) räknat från 
det datum 19-årsundersökning utfördes under 2015. Det blir då kliniken 
från 19-års undersökning 2015 som ungdomen aktivt listas på igen 

I. Observera: om 19-års-undersökningen gjordes i början januari 
2015 för de födda 1996, så har ni maximalt på er februari ut 2017 
att utföra 21-års-undersökningen o.s.v. 

 
b. De ungdomar som är födda 1997 får en revisionsperiod utifrån 2016 års 

19-årsundersökning som sträcker från det datum 19-års undersökning 
gjordes och 2 år framåt (+ 30 + 30 dagar). På så sätt får de sin 
undersökning 2018 som varandes 21-åringar. 

 

c. Ungdomar födda 1998 ska den 1 januari 2017 få en revisionsperiod 
som är 24 månader (+ 30 + 30 dagar) räknat från datum för senaste 
revisionsundersökning.  

d. Ungdomar som under 2019 fyller 23 år kan som längst få en 
revisionsperiod som sträcker sig fram till 31/12 2019 o.s.v. 



e. För ungdomar som flyttar in från en kommun till annan kommun i 
Västerbotten så övertar de, den gamla klinikens (= FTV eller privat) 
revisionsperiod. 

f. För personer födda 1996 och som flyttar in från annat län under 2017, så 
innebär det att de har en revisionsperiod på 3 månader (på samma sätt 
som tidigare för ungdomar 19 år, för 2016 eller tidigare) – gäller i 
huvudsak inflyttade studenter i Umeå eller Skellefteå, eller på andra 
orter i länet med riksintag för gymnasial eller eftergymnasial utbildning. 

g. Som för övriga åldrar (3-19 år), så ska EPI levereras tillsammans med 
vårdrapport (101 eller 111(/112) även för ålder 20, 21, 22 och 23 år 

 
2. För ungdomar födda 1996 som fått Grönt eller Blått tandvårdsstödkort utfärdat 

under 2016, kommer dessa att makuleras den 1 januari 2017. Dessa ungdomar 
återförs till kostnadsfri BoU-tandvård detta datum.  

 
 
 
Detta innebär att: 

 
a. Att vård som utförts - i journalen senast 2016-12-31 registrets som 

utförda/utlämnade - kan debiteras landstingets tandvårdsstöd. För vissa 
åtgärder krävs en godkänd förhandsprövning dess för innan. 

b. En påbörjad protetisk ersättning, bettskena, ortodontisk apparatur, 
rotbehandling, implantatkirurgi, implantatprotetik eller annan konstruktion 
som kräver tandteknisk insats som är påbörjad under 2016, men som 
utlämnas/slutförs under 2017, så räknas det som BoU-tandvård, och 
ersätts inte via landstingets tandvårdsstöd, utan via kapitaionsersättning 
BoU-tandvård. 

c. För dessa ungdomar/unga vuxna innebär det att de tidigast den 1 januari 
det år de fyller 24 år kan ansöka om sådant tandvårdsstödskort. 

d. För personer som kan tänkas få tandvård som ett led i en 
sjukdomsbehandling under begränsad tid (S) gäller följande krav: 

 
I. 1 januari 2017 ska de vara födda 1995 eller tidigare 

II. 1 januari 2018 ska de vara födda 1995 eller tidigare 
III. 1 januari 2019 ska de vara födda 1995 eller tidigare 
IV. 1 januari 2020 ska de vara födda 1996 eller tidigare 
V. O.s.v. 

VI. För personer yngre än dessa åldersintervall vid respektive datum 
gäller ersättning enligt kapitaionsersättning BoU-tandvård eller via 
centrala anslag BoU-tandvård Pedodonti/Ortodonti 

VII. Patienter födda 1996 ska kunna prövas i LiS fram till den 31/12 
2016, samt från den 1/1 året efter att de avslutas inom den 
allmänna barntandvården. Pågående ärenden på patienter som 
återinförs i den allmänna barntandvården avskrivs. Vårdgivaren 
får göra en ny ansökan efter det att patienten avslutas inom den 
allmänna barntandvården om behandlingsbehov kvarstår. 

VIII. Det kan ff.a. bli aktuellt på kategori S 1, som ofta har utdragen 
behandling utöver tid. 



IX. Vid godkänd förhandsprövning för personer födda 1996, och 
som 1 januari 2017 återförs till BoU-tandvård, kan endast 
faktureras åtgärder som är utförda/utlämnade senast 31/12 2016 

X. Det är mycket viktigt att varje enskild tandläkare, tandhygienist 
eller tandsköterska och administrativ personal är insatta i dessa 
förändringar, så att registreringar, förhandsprövningar etc. bli 
korrekt i källan, och på sätt undviker onödig administration. 

 
 
3. Personer är födda 1932, eller tidigare (85?+) kommer från 1 januari 2017 att 

vara befriade från besöksavgift inom öppen hälso- och sjukvård.  
 

 
 
Detta innebär att: 
 

a. Tandvård till sjukvårdskostnad (N-, S- eller F-tandvård) som utförs på 
individer födda 1932 eller tidigare fr.o.m. 1 januari 2017 inte får belastas 
med besöksavgift (åtgärd 03, 04, 05, 06 eller 07). fr.o.m. 1 januari 2018 
gäller dessa individer födda 1933, o.s.v. 

b. Om så görs kommer faktura inte att registreras i Symfoni och returneras 
som fel-faktura, och rättning och omsändning måste ”triggas”. 

c. För personer som får kostnadsfri munhälsobedömning (N-kategorierna) 
så påverkar åldersreformen inte stödet på något sätt. 

d. För personer födda 1932 eller tidigare gäller att de resten av livet inte 
får belastas med besöksavgift (85 år eller äldre ska inte betala en 
besöks- och sjukvårdsavgift vid Hälso- och sjukvård) 

e. Eftersom N, S och F-tandvård betalas enlig avgiftsreglerna för den 
öppna hälso- och sjukvården, så omfattas även N-, S- och F-
tandvården av denna reform 

 
 

4. Denna information kommer att läggas ut på öppen hemsida 
www.vll.se/tandvard - sök i nyhetsarkiv 

5. Om denna information upplevs som otydlig eller komplicerad så finns möjlighet 
att kontakta bedömningstandläkare Hans Flodin för support:                                             
telefon: 090-785 71 95 eller 070-520-65 06                                                        
e-post: hans.flodin@vll.se  

 


