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Region Örebro läns mål för avgiftsfri tandvård för barn och unga
Verksamheten ska bedrivas i enlighet med Tandvårdslagen och övriga lagar eller
förordningar som är tillämpliga för verksamheten och i enlighet med av Socialstyrelsen
utgivna föreskrifter och anvisningar, samt enligt de överenskommelser som träffats mellan
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten.
Tandvården ska bedrivas med utgångspunkt från den enskildes behov av tandvård och ska
innehålla förebyggande åtgärder, sjukdomsbehandling och åtgärdande av uppkomna skador
samt behandling av bettfel, missbildningar och förvärvade defekter.
Särskild vikt ska läggas vid förebyggande av sjukdom och sjukdomsbehandling.
Ansvaret för att varje individ får adekvat tandvård ska ligga hos namngiven legitimerad
tandläkare.
Tandvården kan utföras av legitimerad tandläkare, legitimerad tandhygienist eller av
tandsköterska, med hänsyn taget till formell kompetens och regler om delegering enligt
Socialstyrelsens anvisningar.

Mål
Slutmål
Målet med tandvård för barn och unga är att den 23-åring som lämnar den organiserade
barn- och ungdomstandvården ska ha sådan tandhälsa och sådan kunskap om
tandsjukdomar och egenvård, att tandvårdsinsatserna i framtiden minimeras.
Med utgångspunkt från dagens situation och tandhälsa gäller följande operationella mål för
23-åringen:




75 % ska vara kariesfria approximalt
90 % ska uppleva sig nöjd med sin tandhälsa
90 % ska veta att det är viktigt att använda fluortandkräm

Delmål
Operationella mål, under 3 år
Tandvården syftar i huvudsak till att




vara fri från tandvärk
informera vårdnadshavare om enkla principer för kariesprofylax och rätt hälsobeteende
så tidigt som möjligt identifiera barn med kariessjukdom samt ge dessa ett korrekt
omhändertagande.
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Operationella mål, 3 – 6 år
Alla 3-åringar med karies ska vara identifierade och omhändertagna före 3-års ålder.
Tandvården syftar i huvudsak till att





vara fri från tandvärk
informera vårdnadshavare om enkla principer för kariesprofylax och ett positivt
hälsobeteende
identifiera barn med kariessjukdom, samt ge dessa ett korrekt omhändertagande
skapa en frisk miljö i munhålan inför de permanenta tändernas eruption.

Operationella mål, 7 – 23 år
95 % av alla 7-åringar ska ha kariesfria permanenta tänder.
Tandvården syftar i huvudsak till att






vara fri från tandvärk
ge kunskap om egenvård förmedlas och förstås av individen
all sjukdom behandlas
ett minimum av reparativ tandvård behöver utföras
individen som 23-åring upplever sig nöjd med sina tänder.

