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Tandförluster inom avgiftsfria tandvården för barn, ungdomar och unga vuxna

Omfattning
Dokumentet riktas till tandläkare och övrig tandvårdspersonal i situationer där tandförluster föreligger.

Bakgrund 
Dokumentet är en överenskommelse mellan samtliga folktandvårdskliniker i Norrting. (Norrbotten, 

Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland). 

Syfte
Att underlätta vid terapiplanering och säkerställa en likartad bedömning av olika behandlingsalternativ 

vid tandförluster på barn, ungdomar och unga vuxna i våra norra regioner.  

Lagar och andra krav 
Ej tillämpbart. 

Ansvar och befogenheter 
Ansvarig tandläkare ansvarar för att identifiera, diagnosticera och behandla tandförluster samt att i 

förekommande fall remittera till specialisttandläkare

Beskrivning/Genomförande

Bakgrund

En tandbåge 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. 

Vidtagna åtgärder bör i första hand inriktas på biologiska behandlingsalternativ. Protetisk behandling 

och implantatterapi väljs där de odontologiska indikationerna för detta föreligger.

Trauma

Vid tidiga tandförluster, eller hotande tandförluster, på grund av trauma eller rotresorptioner är det 

viktigt att patienten tidigt utreds med avseende på en långsiktig terapi och att terapiplanen 

dokumenteras.

När rotutvecklingen inte är avslutad och/eller tanden är displacerad, är risken för komplikationer stor. 

Ett korrekt akut omhändertagande är betydelsefullt för prognosen. Konsultera pedodontist och gör 

tillsammans en bedömning av det fortsatta omhändertagandet. Vid behov remitteras patienten till 

avdelning för pedodonti.

Vid trauma där patienten blivit omhändertagen på sjukhus av käkkirurg ska, efter det akuta 

omhändertagandet och eventuell uppföljning på käkkirurgi, remiss skrivas antingen till avdelning för 
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pedodonti eller till ordinarie allmäntandläkare. Traumats svårighetsgrad avgör det fortsatta 

omhändertagandet.

Föräldrar informeras om vikten av att anmäla trauma inom två år från skadetillfället till 

försäkringsbolag i de fall man har olycksfallsförsäkring. Om behandling ej kunnat slutföras inom 

avgiftsfria tandvården för barn och unga bör målsman uppmanas att kontakta försäkringsbolag så att 

försäkringen hålls öppen till 25 års ålder.

Agenesi

Alla patienter med agenesier, enstaka eller multipla, skall utredas och visas för ansvarig ortodontist 

direkt efter säkerställd diagnos. Vid konsultationstillfället fastställs den fortsatta handläggningen samt 

vem som har det övergripande ansvaret för terapiplanering och behandling. En tidig diagnostik, gärna 

vid 8–9 års ålder gör det möjligt med tillväxtadapterande behandling såsom mjölktandsextraktioner. 

En långsiktig terapiplan upprättas där den planerade behandlingen dokumenteras i journalen. 

Ansvarig ortodontist bedömer om och när andra specialister behöver tillfrågas. 

Om man vid utredningen bedömer att problemet helt kan behandlas med ortodontisk behandling sker 

fortsatt vård i enlighet med ortodontins rutiner.

Vid fall med omfattande agenesier, eller där implantatbehandling ingår i terapiplanen, skall 

behandlingen planeras vid terapimöten med ett multidiciplinärt team, dvs möten där specialiteterna 

käkkirurgi, ortodonti, pedodonti och protetik deltar. Vilka specialiteter som ska vara representerade 

beror på fallets karaktär. Dokumentation av beslutad terapi görs i patientens journal och utgör grund 

för vilken typ av behandling som ersätts inom den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården. 

Patienter med oligodonti, definierat som medfödd avsaknad av sex eller flera tänder förutom 

visdomständer, skall remitteras till avdelning för pedodonti för utredning/diagnostik och 

terapiplanering. Pedodontisten tar fallet till multidiciplinärt team för gemensam bedömning.

Riktlinjer för behandling 

Trauma

Omfattande trauman kräver planering som vanligen inbegriper flera specialister i ett multidiciplinärt 

team.

Vid tandförluster i fronten ska rehabilitering ske utifrån de nationella riktlinjerna för behandling av 

vuxna. Detta innebär t.ex. att det för underkäken i första hand utförs ortodontisk luckslutning, i andra 

hand tandstödd bro och i tredje hand implantatstödd krona. För överkäken innebär det att i första hand 

görs ortodontisk luckslutning där detta är lämpligt, i andra hand ersätts tandlucka med implantatstödd 

krona eller tandstödd bro.  Vid eventuell implantatbehandling eftersträvas att denna utförs vid avslutad 

tillväxt.
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Enstaka agenesier

Frontområde

I många fall kan en spontan eller ortodontisk luckslutning vara gynnsam i de fall en persisterande 

primär tand inte bedöms långsiktigt hållbar. Vid kraftigt avvikande position eller form (för att kunna 

ersätta en lateral) på överkäkens hörntand bör man vara observant på ogynnsam spontanvandring av 

hörntanden vilket kan försvåra framtida rehabilitering.

I överkäken där estetisk störande lucka kvarstår vid en eller flera agenesier kan protetisk ersättning 

övervägas.

I underkäken kan kvarstående luckor accepteras i större utsträckning.

Sidopartier

I de fall där en persisterande primär molar inte bedöms långsiktigt hållbar eftersträvas spontan eller 

ortodontisk luckslutning.

Prognosen för en intakt primär andra molar kan ofta bedömas via röntgen efter puberteten. I 

underkäken är långtidsprognosen ofta mer gynnsam än i överkäken och bevarande av en intakt primär 

tand kan vara en lämplig terapi. Bettets karaktär framförallt vertikalt påverkar bedömningen och när till 

exempel ett djupt bett med stor horisontell överbitning föreligger är protetisk terapi oftare indicerad än 

vid normala vertikala förhållanden.

Vid restlucka av mindre omfattning kan luckan lämnas utan åtgärd om risken för elongation av 

antagonist bedöms ringa. 

I lämpliga fall bör autotransplantation övervägas.

Multipla agenesier 

Tidig diagnos utifrån anamnes, radiologiska och kliniska fynd eftersträvas. Ansvarig ortodontist 

konsulteras och en preliminär terapiplan upprättas efter att nödvändiga konsulter tagits med övriga 

specialister. 

Alla patienter med sex agenesier eller fler, samt de som har fler än två agenesier i samma käke 

förutom där anlag för visdomständer saknas, remitteras till pedodontist för utredning. Definitiv 

behandling vid multipla agenesier sker oftast som en kombination av pedodontisk, ortodontisk, 

kirurgisk och protetisk terapi och dokumenteras i journalen. Behandlingen under tillväxtperioden kan i 

väntan på definitiv terapi ofta utföras inom allmäntandvården i samråd med specialister.
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Övrigt 

Eventuell tandregleringsbehandling ska påbörjas i så pass god tid att den hinner avslutas inom den 

avgiftsfria tandvården. Viktigt med information till dessa patienter angående om vad som gäller om 

behandlingen inte hinns med inom avgiftsfria tandvården. 

Innefattar beslut i terapiplanen implantatbehandling bör tidpunkt för planerad behandling anges. 

Behandlingen skall där så är möjligt vara avslutad inom den organiserade barn- och 

ungdomstandvården. I de fall där implantatbehandlingen sker då patienten övergått till 

vuxentandvården skall förhandsbedömning insändas till Regionens beställarfunktion eller 

motsvarande som prövar om behandlingen kan ske som led i sjukdomsbehandling. 

Patienten ska då upplysas om orsaken till att terapi ej kunnat slutföras inom barn- och 

ungdomstandvården.

I hela behandlingskedjan av tandförluster är dokumentation viktig och terapiplaner fastställda av 

enskild tandläkare eller vid multidisciplinära terapimöten ska noggrant journalföras.

Ansvarig tandläkare är patientens egen allmäntandläkare. När remiss skickats av allmäntandläkare 

och accepterats som mottagen, blir ansvaret delat med patientansvarig specialisttandläkare.

I de fall patienten önskar behandling där behovet bedöms för lågt för att Regionen ska bekosta denna 

bör patienten erbjudas behandling på egen bekostnad.

Dokumentation och arkivering 
Tandförluster ska journalföras.

Historik 
Dokumentet ersätter inget annat dokument i ledningssystemet

Utarbetat av 
Dokumentet är utarbetat av Specialisttandvården avdelningen för Pedodonti. Har faktagranskats av 
Eva Leksell, övertandläkare Pedodonti 

Referenser och förändringar  
Avsnittet placeras sist i dokumentet och hanteras av systemet 

Dokumentinformation

Referenser: Nej

Förändringar sedan senaste utgåva:  
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