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1C – Region Stockholms behandlingsbehovsindex
Behandlingsbehovet värderas med ledning av det behandlingsbehovsindex för objektivt behandlingsbehov, som angivits av Socialstyrelsen 1966. Detta index är något modifierat och användningen är enligt följande: Index 4–0 anger konsulttandläkarens uppskattning av det objektiva behandlingsbehovet.
Vid behandlingsbehovsgraderingen ska hänsyn tas till det aktuella behandlingsbehovet. I de fall behandlingsbehovsgraderingen är oklar tillämpas den lägre graderingen.
Systemet med tandregleringscheck ska vara tydligt skild från de patienter med
käkanomalier såsom läpp-, käk-, gomdefekter samt vissa kraniofaciala diagnoser.
Dessa patienter omfattas av ett särskilt avtal och kräver samarbete mellan odontologiska och medicinska specialiteter inom Stockholms Kraniofaciala Team.

4. Mycket stort behov
Mycket stor funktionell och/eller utseendemässig käk-, bett- eller tandpositionsavvikelse, främst i form av
−
−
−

extremt pre- eller postnormalt bett,
retinerade incisiver,
omfattande agenesier i fronten enbart eller i både front och sidopartier.

3. Stort behov
Stor funktionell och/eller utseendemässig käk-, bett- eller tandpositionsavvikelse,
främst i form av
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

retinerade hörntänder,
tvångsförande prenormalt bett,
tvångsförande och/ eller artikulationsstörande frontal invertering,
funktionellt störande postnormalt bett,
kraftigt proklinerade incisiver med traumarisk,
djupbett med gingival kontakt,
extremt öppet bett,
tvångsförande och/eller artikulationsstörande korsbett/bitning,
tvångsförande och/eller artikulationsstörande saxbitning,
saxbett,
uttalad frontal trång- eller glesställning,
störande tandrotationer,
omfattande agenesier i enbart sidopartier.
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2. Måttligt behov
Måttlig funktionell och/eller utseendemässig käk-, bett- eller tandpositionsavvikelse, främst i form av
−
−
−
−
−

proklinerade eller retroklinerade incisiver,
öppet bett,
infraocklusion,
uttalad trång- eller glesställning i sidopartierna,
måttliga frontala tandrotationer.

1. Ringa behov
Ringa funktionell och/eller utseendemässig käk-, bett- eller tandpositionsavvikelse, främst i form av
−
−
−
−
−
−
−
−
−

prenormala bett med liten negativ horisontell överbitning,
frontal invertering utan tvångsföring och/ eller artikulationsstörning,
postnormala bett utan andra anomalidrag,
djupbett utan gingival kontakt,
öppet bett med liten frontal bettöppning,
korsbett/bitning utan tvångsförning och/eller artikulationsstörning,
saxbitning utan tvångsförning och/ eller artikulationsstörning,
mindre uttalade trång- eller glesställning,
svaga tandrotationer.

0. Inget behandlingsbehov
Ingen funktionell och/eller utseendemässig käk-, bett- eller tandpositionsavvikelse.
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