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1. Mycket stort behov



a. Läpp-, käk-, gomspalter



b. Syndrom med käk-, och/eller bettavvikelser



c. Extrema postnormala bett, mer än 9mm horisontell 
överbitning, utseenemässigt eller funktionellt handikappande



d. Extrema prenormala bett, mer än 3,5 mm negativ horisontell 

överbitning, utseendemässigt och/eller funktionellt handikappande 



e. Extremt öppna bett, med stor vertikal öppning och 

endast kontakt i molarområdet 



f. Lateralt öppna bett utan molakontakter, 

uni- eller bilateralt 



f. Totalt saxbett uni- eller bilateralt



h. Agenesi, förlust eller retention av överkäkscentraler 



i. Omfattande agenesi, mer än eller lika med 4 tänder i en 

käke eller mer än eller lika med 2 tänder i samma kvadrant 



i. Omfattande traumaskador



k. Retention/ektopisk eruption av hörntänder (alltid förtur!)



2. Stort behov



a. Prenormalt bett/frontal invertering med tvångsföring

Interkuspidations

läge

Redruderat läge



b. Total frontal invertering/prenormalt bett, mer än 1mm 

men mindre eller lika med 3.5 mm negativ horisontell 

överbitning, med nedsatt tuggfunktion 



c. Stor horisontell överbitning: 

mer än eller lika med 6 mm men mindre än eller lika med 9 mm, 

med funktionell påverkan och/eller inkompetent läppslutning 



d. Inkompetent läppslutning orsakad av proklinerade

incisiver och/eller bimaxillär protrusion



e. Öppet bett omfattande mer än hörntand till hörntand



f. Lateralt öppna bett mer än 2 tandpar på en sida 



g. Djup bett med gingival påbitning



h. Enkelsidigt korsbett/korsbitning med tvångsföring 



i. Saxbett/saxbitning med tvångsföring, saxbitning

första molarer eller mer än 1 tandpar i samma kvadrant



j. Agenesi/förlust av hörntänder eller lateraler i överkäken 

Aplasi 13

53 persisterar



k. Retention/ektopisk eruption av lateraler 

(alltid förtur!) 



l. Agenesi av mer än totalt 4 premolarer eller mer än 1 

premolar i samma kvadrant



m. Starkt uttalade trång- och glesställning, rotationer, tippningar 

eller andra positionsavvikelser, med förskjutning av kontaktpunkt 4 

mm eller mer, och som är uppenbart funktionellt och/eller estetiskt 

störande. 



m. Starkt uttalade trång- och glesställning, rotationer, 

tippningar eller andra positionsavvikelser, med 

förskjutning av kontaktpunkt 4 mm eller mer, och som är 

uppenbart funktionellt och/eller estetiskt störande 



n. Diastema mediale i det permanenta bettet (mer än 2 mm), 

där komposituppbyggnad inte är lämplig 



o. Traumaskador eller retinerade tänder där ortodontisk behandling är 

lämplig 

Ortodontisk extrusion för friläggning av frakturlinje



o. Traumaskador eller retinerade tänder där ortodontisk behandling är 

lämplig 

Retinerade 37, 47



p. Återkommande smärttillstånd i 

käk- ansikts- och huvudregionen 

med misstänkt 

bettdysfunktionsgenes 

efter bettfysiologisk

utredning.



3. Måttligt eller ringa behov



a. Pre- och postnormala bett utan andra anomalidrag 

som kan hänföras till grupperna 1 eller 2 i Skåneindex 



b. Horisontell överbitning mindre än 6 mm 



c. Djupt bett utan gingival påbitning



d. Begränsade öppna bett utan funktionsstörning, med liten 

frontal öppning eller mindre än 2 tandpar i sidoregionen 



e. Korsbett/korsbitning utan tvångsföring 



f. Saxbitning enstaka premolarer eller andra molarer 

utan tvångsföring 



g. Mindre uttalade trång- och glesställningar, rotationer eller tippningar, 

vilka ej kan hänföras till grupperna 1 eller 2 i Skåneindex 



g. Exempel – Mindre uttalade trång- och glesställningar, 

rotationer eller tippningar, vilka ej kan hänföras till 

grupperna 1 eller 2 i Skåneindex 



g. Exempel – Mindre uttalade trång- och glesställningar, 

rotationer eller tippningar, vilka ej kan hänföras till 

grupperna 1 eller 2 i Skåneindex 



g. Exempel – Mindre uttalade trång- och glesställningar, 

rotationer eller tippningar, vilka ej kan hänföras till 

grupperna 1 eller 2 i Skåneindex 



h. Diastema mediale mindre än eller lika med 2 mm, eller där 

komposituppbyggnad är lämplig 



i. Agenesi av enstaka premolarer utan andra 

bettavvikelser


