1 (38)

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Tfn: 08 568 420 50

Vår beteckning
1974/2010

Solna 2010-07-01

Handbok till TLVFS 2010:2
om statligt tandvårdsstöd

2 (38)

HANDBOK TILL TLVFS 2010:2 OM STATLIGT TANDVÅRDSSTÖD ....................................................................... 1
HANDBOK OM TANDVÅRDSSTÖD ........................................................................................................................ 5
ALLMÄNT OM TANDVÅRDSSTÖDET...................................................................................................................... 6
Skillnader i reglerna när protetisk behandling utförs vid reparativ vård respektive vid rehabilitering............ 6
Dokumentation .......................................................................................................................................................... 6
Kompletteringsåtgärd specialist, åtgärd 491, 492, 591, 691, 891 ................................................................................ 7
Exempel, kompletteringsåtgärd vid protetikbehandling .................................................................................. 7

REPARATIV VÅRD ................................................................................................................................................ 8
Regler för reparativ vård ............................................................................................................................. 8
Regel D.3 Kronregel ................................................................................................................................................. 8
Bild, kronterapi för tand i position 7: .................................................................................................................. 8
Exempel, omfattande defekt vid fraktur............................................................................................................. 9
Bild, lägsta läget vid omfattande defekt vid abrasion eller attrition ............................................................... 9
Exempel, omfattande defekt på grund av abrasion eller attrition .................................................................. 9
Exempel, omfattande defekt på grund av erosion ........................................................................................... 9
Exempel, sekundärkaries under en laboratorieframställd krona ................................................................... 9

REHABILITERING OCH HABILITERING ................................................................................................................ 10
Regler för rehabilitering och habilitering................................................................................................. 10
Regel E.12 befintligt hängande led....................................................................................................................... 10
Exempel, hängande led bredvid saknad tand ska likställas med tandlöshet ............................................. 10
Exempel, hängande led bredvid implantat där regel E.11 tillämpas ska likställas med tandlöshet........ 10
Regel E.13 kopplade konstruktioner .................................................................................................................... 10

Tandstödd protetik ..................................................................................................................................... 11
Allmänt om tandstödd protetik ............................................................................................................................... 11
Bild, ersättningsberättigande konstruktioner med maximal utsträckning vid tandstödd bro när tand 5
och 6 eller fler saknas ........................................................................................................................................ 11
Innehåll i åtgärderna för tandstödd protetik ......................................................................................................... 11
Diagnos/tillstånd 5036 och 5037, bräckliga ändstöd .......................................................................................... 12
Exempel, bräckligt ändstöd ............................................................................................................................... 12
Diagnos/tillstånd 5042, betthöjd eller ocklusionsplan ska sonderas eller förändras ..................................... 12
Exempel, betthöjning med bettspärrplåt, åtgärd 847 .................................................................................... 12
Betthöjning och långtidstemporära kronor/broar inom diagnos/tillstånd 5042, åtgärd 809...................... 12
Diagnos/tillstånd 5045 och 4883, utvärdering av annan behandling med långtidstemporära kronor/broar 13
Diagnos/tillstånd 5046 och 4884, semipermanenta kronor eller broar när ingen ytterligare protetisk
behandling planeras ............................................................................................................................................... 13
Dysfunktionell ocklusion eller avsaknad av ocklusion, diagnos/tillstånd 5071 och 5072 .............................. 13
Exempel, dysfunktionell ocklusion som medför nedsatt tuggfunktion och som kan åtgärdas med
bettslipning .......................................................................................................................................................... 14
Diagnos/tillstånd 5071, dysfunktionell ocklusion eller avsaknad av ocklusion i samband med rehabilitering
inom annan ersättningsberättigande protetisk behandling................................................................................ 14
Exempel, betthöjning genom kronterapi vid slitagebett ................................................................................ 15
Exempel, dysfunktionell ocklusion beroende på elongerad tand ................................................................ 15
Exempel, avvikande ocklusionsplan i motstående käke vid protetisk rehabilitering ................................. 15
Exempel, avvikande ocklusionsplan i motstående käke där behandling inte är ersättningsberättigande
vid protetisk rehabilitering ................................................................................................................................. 15
Exempel, avvikande ocklusionsplan i motstående käke vid behandling med avtagbar protes ............... 16
Diagnos/tillstånd 5072, dysfunktionell ocklusion eller avsaknad av ocklusion – som kräver protetisk
korrektion på grund av otillräcklig tuggfunktion, tvångsföring eller vävnadsskada ........................................ 16
Otillräcklig tuggfunktion ..................................................................................................................................... 16
Kronterapi i ena eller båda käkar ..................................................................................................................... 17
Denna handbok kommer att uppdateras. Information om uppdateringar kommer att finnas på
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets hemsida www.tlv.se
Version 1.0 Publiceringsdatum 2010-07-01

3 (38)

Exempel, vävnadsskada på grund av dysfunktionell ocklusion som kräver protetisk korrektion ............ 17
Exempel, otillräcklig tuggfunktion som kräver protetisk korrektion.............................................................. 18
Exempel, otillräcklig tuggfunktion vid lateralt öppet bett en sida som kräver protetisk korrektion .......... 18
Exempel, otillräcklig tuggfunktion vid bilateralt öppet bett som kräver protetisk korrektion ..................... 18
Exempel, tvångsföring som kräver protetisk korrektion ................................................................................ 19
Exempel, otillräcklig tuggfunktion vid frontalt öppet bett som kräver protetisk korrektion........................ 19
Diagnos/tillstånd 4882, 5036, 5037, 5445, lossnad tandstödd konstruktion och bräckliga ändstöd ........... 19
Exempel, rörlig bro vid bräckligt ändstöd ........................................................................................................ 19
Diagnos/tillstånd 5445, fraktur eller skada i tandstödd brokonstruktion .......................................................... 20
Exempel, lossnad bro för entandslucka i tandposition 5 .............................................................................. 20
Exempel, lossnad bro för entandslucka i tandposition 6 .............................................................................. 20
Exempel, lossnade fasader på bro .................................................................................................................. 20
Exempel, porslinsfraktur på hängande led ..................................................................................................... 21

Avtagbar protetik........................................................................................................................................ 22
Diagnos/tillstånd 5005, partiell tandlöshet oavsett antal tänder och där tandlöshetstillståndet ska åtgärdas
med avtagbar protes. .............................................................................................................................................. 22
Exempel, tandstödd täckprotes ........................................................................................................................ 22
Avtagbar protes och implantat .............................................................................................................................. 22
Exempel, täckprotes på implantat med befintlig protes ................................................................................ 22

Implantatstödd protetik ............................................................................................................................. 23
Allmänt om implantatstödd protetik ...................................................................................................................... 23
Regel E.2 Begränsning implantatstödd protetik.................................................................................................. 23
Regel E.11 Befintligt implantat .............................................................................................................................. 23
Ny ersättningsperiod under implantatbehandling ............................................................................................... 23
Tand förloras bredvid befintligt implantat ............................................................................................................. 24
Tabell, tand förloras bredvid befintligt implantat ............................................................................................ 24
Tand förloras bredvid befintligt singelimplantat .................................................................................................. 25
Exempel A, tand förloras bredvid befintligt singelimplantat, ett nytt implantat utförs bredvid ................. 25
Exempel B, tand förloras bredvid singelimplantat, det befintliga implantatet byggs ihop med en
tandstödd konstruktion ...................................................................................................................................... 25
Tand förloras bredvid befintligt implantat, sista tanden i käken förloras ......................................................... 25
Exempel C, sista tänderna förloras i käke med befintligt implantat, en ny konstruktion utförs bredvid
befintlig konstruktion .......................................................................................................................................... 25
Exempel D, sista tänderna förloras i käke med befintligt implantat, ny helkäkskonstruktion utförs,
befintliga konstruktioner kan inte behållas ...................................................................................................... 26
Tand förloras bredvid befintligt delimplantat ....................................................................................................... 26
Exempel E, tand förloras bredvid delimplantat, ny implantatkonstruktion utförs bredvid befintligt
delimplantat ......................................................................................................................................................... 26
Exempel F, tand förloras bredvid delimplantat, en befintlig konstruktion byggs ut ................................... 26
Skador vid befintliga implantat eller behandling där befintliga implantat involveras, diagnos/tillstånd 5447–
5449 .......................................................................................................................................................................... 27
Tabell, diagnos/tillstånd 5447–5449 ................................................................................................................ 27
Diagnos/tillstånd 5447, helt tandlös käke med implantatkonstruktion ............................................................. 28
Exempel, sista tänderna förloras i käke med befintligt implantat, en ny konstruktion utförs bredvid
befintlig konstruktion .......................................................................................................................................... 28
Exempel, ny helkäkskonstruktion utförs efter tandförlust, befintliga konstruktioner kan inte behållas... 28
Exempel, implantat installerade i partiellt tandlös käke, under behandlingen förloras kvarvarande
tänder ................................................................................................................................................................... 28
Exempel, tidigare implantatstödd bro blir täckprotes .................................................................................... 29
Exempel, täckprotes på implantat med befintlig protes ................................................................................ 29
Exempel, annan skada, lossnad förslutning ................................................................................................... 29
Exempel, större akrylatfraktur på helkäksimplantat ....................................................................................... 29
Diagnos/tillstånd 5448, partiellt tandlös käke med implantatkonstruktion ....................................................... 30
Denna handbok kommer att uppdateras. Information om uppdateringar kommer att finnas på
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets hemsida www.tlv.se
Version 1.0 Publiceringsdatum 2010-07-01

4 (38)

Exempel, tand förloras bredvid delimplantat, en ny konstruktion byggs ihop med befintlig konstruktion
.............................................................................................................................................................................. 30
Exempel, ersättningsperioden bryts under en implantatbehandling vid partiell tandlöshet ..................... 30
Exempel, lossnade fästskruvar, avmontering av implantatbro .................................................................... 31
Exempel, delimplantat med porslinsfraktur ..................................................................................................... 31
Diagnos/tillstånd 5449, implantatkonstruktion i en- eller tvåtandslucka samt i tandposition 5 vid
diagnos/tillstånd 5011 eller 5034 .......................................................................................................................... 31
Exempel, tand förloras bredvid singelimplantat, det befintliga implantatet byggs ihop med en tandstödd
konstruktion ......................................................................................................................................................... 31
Exempel, skada på befintlig implantatkrona i en entandslucka, skadade komponenter .......................... 32
Exempel, skada på befintliga implantatkronor i en tvåtandslucka och samtidig skada på granntänderna
.............................................................................................................................................................................. 32
Exempel, skada på befintlig implantatkrona i en entandslucka och samtidig förlust av granntand ........ 32
Exempel, implantatkrona i infraposition .......................................................................................................... 32

UTBYTESÅTGÄRDER ......................................................................................................................................... 33
Utbytesåtgärder – implantat eller tandreglering i stället för tandstödd bro ..................................................... 33

Utbytesåtgärder – implantat ..................................................................................................................... 34
Exempel, entandslucka ..................................................................................................................................... 35
Exempel, entandslucka, krona på granntand redan utförd .......................................................................... 35
Exempel, entandslucka och samtidig kronfraktur på granntänderna .......................................................... 35
Exempel, tvåtandslucka i tandposition 5 och 6 .............................................................................................. 36
Exempel, tvåtandslucka, ett implantat med krona och ett hängande led utförs ........................................ 36
Exempel, tand förloras bredvid befintligt singelimplantat, ett nytt implantat utförs bredvid ..................... 36
Exempel, två entandsluckor med en tand emellan behandlas med implantat .......................................... 36
Exempel, patient med implantat installerat i annat land, implantatkrona saknas ...................................... 36
Exempel, entandslucka uppkommer efter att krona på granntand utförts ................................................. 37
Exempel, granntand frakturerar efter att singelimplantat utförts.................................................................. 37
Tabell, sammanfattning för utbytesåtgärder implantat .................................................................................. 37

Utbytesåtgärder – tandreglering .............................................................................................................. 37
Exempel, slutning av entandslucka, ytterligare tand behöver extraheras som del av behandlingen ..... 38
Exempel, slutning av två entandsluckor .......................................................................................................... 38

Denna handbok kommer att uppdateras. Information om uppdateringar kommer att finnas på
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets hemsida www.tlv.se
Version 1.0 Publiceringsdatum 2010-07-01

5 (38)

Handbok om tandvårdsstöd
Denna handbok presenterar delar av TLVFS 2010:2 (omtryck av TLVFS 2008:1) på ett
mer lättillgängligt sätt. Det är nödvändigt att läsa föreskriften parallellt med handboken
eftersom det är föreskriften som reglerar vad som är ersättningsberättigande inom
tandvårdsstödet och där fullständiga regler och villkor finns. Handboken tar upp de
delar som särskilt behöver belysas, företrädesvis med kliniska exempel.
Handbokens indelning följer de fem huvudrubrikerna för ersättningsreglerna i
föreskriften. Till dessa fem rubriker kommer en allmän del för sådant som är generellt
för regelverket och en del för utbytesåtgärder.
Indelning av handboken:
– Allmänt
– Reparativ vård
– Rehabilitering och habilitering
– Utbytesåtgärder
I handboken anges diagnos/tillstånd och åtgärder enbart med respektive nummer.
Handbokens exempel belyser en specifik situation. Det kan finnas andra
behandlingsalternativ för samma patientfall och därmed andra åtgärder. I några fall kan
fler diagnos/tillstånd än de som anges vara möjliga att tillämpa.
Områden under bearbetning:
– Undersökningar och utredningar
– Hälsofrämjande insatser
– Behandlings av sjukdoms – smärttillstånd
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Allmänt om tandvårdsstödet
Grunden för det statliga tandvårdsstödet är att behandlaren börjar med att fastställa
diagnos/tillstånd för en patient. För varje diagnos/tillstånd finns det ett antal åtgärder som är
ersättningsberättigande. Vidare finns det villkor och regler för flertalet diagnos/tillstånd för att en
åtgärd ska vara ersättningsberättigande.
De specifika villkoren och reglerna gäller enbart för de diagnos/tillstånd där de är angivna. Till
exempel tillämpas regel D.1-D.5 endast för reparativ vård.

Skillnader i reglerna när protetisk behandling utförs vid reparativ vård
respektive vid rehabilitering
Nedanstående tabell visar översiktligt skillnaderna i reglerna när protetisk behandling utförs vid
reparativ vård respektive vid rehabilitering:
Reparation

Rehabilitering

Tand finns

Tand saknas

Kronor är
ersättningsberättigande
endast på skadad tand

Kronor är
ersättningsberättigande även
på felfria tänder

D-regler

E-regler

Kronterapi är
ersättningsberättigande vid
omfattande defekt för tand i
position 1-6 (tand i position
7 om tand 6 saknas)

Fastsittande konstruktion är
ersättningsberättigande vid
tandlöshet som involverar
tandposition 5-5

Fyllningar är
ersättningsberättigande för
alla tänder

Avtagbar protes är
ersättningsberättigande för
alla tandluckor

Dokumentation
Dokumentation i enlighet med patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården ska alltid
ske vid tandvårdsbehandling. För vissa diagnos/tillstånd finns särskilda dokumentationskrav för
att tandvårdsstöd ska kunna lämnas. På några ställen i handboken anges dessa i exemplen. De
fullständiga dokumentationskraven för att tandvårdsstöd ska kunna lämnas framgår av
föreskriften.
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Kompletteringsåtgärd specialist, åtgärd 491, 492, 591, 691, 891
Enligt föreskriftstexten tillämpas kompletteringsåtgärder enbart när en patient remitterats till
tandläkare med registrerad specialistbehörighet. Kompletteringsåtgärder är bara ersättningsberättigande när en åtgärd har utförts inom behandlarens specialistområde.
Som framgår av de allmänna råden bör kompletteringsåtgärden för specialist vara ersättningsberättigande till och med slutförande av den aktuella åtgärden.

Exempel, kompletteringsåtgärd vid protetikbehandling
En patient är remitterad till specialist i protetik för behandling av en tretandslucka. Patienten
behöver en tandstödd bro med fyra kronor (åtgärd 801) och tre hängande led (åtgärd 804).
Behandlingen, fram till att patienten får bron utlämnad, utförs under fyra besök. Vid varje besök
rapporterar protetikern en kompletteringsåtgärd. Patienten återkommer därefter på ett
kontrollbesök. Vid detta besök är kompletteringsåtgärd inte ersättningsberättigande.
Vårdgivaren rapporterar i detta fall till Försäkringskassan:

Behandlingstillfälle 1:
(Preparation och avtryck)
Behandlingstillfälle 2:
(Provning göt)
Behandlingstillfälle 3:
(Provning porslin)
Behandlingstillfälle 4:

(Utlämning)
Behandlingstillfälle 5:

Diagnos/tillstånd
5034

Åtgärd
891x1

5034

891x1

5034

891x1

5034

801x4,
804x3,
891x1.

–

ingen
debitering

(Kontroll)
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Reparativ vård
Detta avsnitt beskriver 4000-diagnos/tillstånd samt D-regler.
Exemplen belyser en specifik situation, det kan finnas andra behandlingsalternativ för
samma patientfall och därmed andra åtgärder. I några fall kan flera diagnos/tillstånd än
de som anges vara möjliga att tillämpa.
Dokumentation i enlighet med patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens
föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och
sjukvården ska alltid ske vid tandvårdsbehandling. För vissa diagnos/tillstånd finns
särskilda dokumentationskrav som är nödvändiga för att tandvårdsstöd ska kunna
lämnas. På några ställen anges dessa i exemplen. De fullständiga dokumentationskraven
för att tandvårdsstöd ska kunna lämnas framgår av föreskriften.

Regler för reparativ vård
Regel D.3 Kronregel
Vid kronterapi för tand i position 7 är syftet med regel D.3 att patienten ska kunna få ett molarstöd per sida. Kronterapi för tand i position 7 är ersättningsberättigande förutsatt att tand i
position 6 på samma sida saknas och inte är ersatt samt att regel D.3 avseende skadans omfattning i övrigt är uppfylld.
Bild, kronterapi för tand i position 7:
Tandposition 17

Tandposition 17

Tandposition 17

Tandposition 47

Tandposition 47

Tandposition 47

Illustration 2

Illustration 3

Illustration 1

Kronterapi är ersättningsberättigande för tand i position 17 i illustration 1 och för tand i
position 47 i illustration 2.
Kronterapi är inte ersättningsberättigande på tand i position 17 eller på tand i position
47 i illustration 3 eftersom både tand 16 och tand 46 finns.
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Exempel, omfattande defekt vid fraktur
En patient frakturerar den buckala väggen på tand 15. Tanden är sedan tidigare försedd med en
fyllning mesialt, ocklusalt och distalt. För att kronterapi ska vara ersättningsberättigande enligt
regel D.3 ska tanden ha en omfattande defekt. I detta fall omfattar defekten fyra ytor och
tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 4081 för tandposition 15 och dokumenterar detta. En
krona är ersättningsberättigande.
Bild, lägsta läget vid omfattande defekt vid abrasion eller attrition
Abrasion eller attrition kan ske både i vertikal- och
horisontalled och involvera både incisalskär,
ocklusalytor samt buckal och lingualytor. Bilden
illustrerar vad som avses med lägsta stället.

Exempel, omfattande defekt på grund av abrasion eller attrition
En patient har buckala abrasioner i underkäksfronten på grund av ett klass ll:2-bett. Dentinet har
blottats på mer än hälften av buckalytorna. Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 4072.
Kronterapi är ersättningsberättigande enligt regel D.3.
Exempel, omfattande defekt på grund av erosion
En patient har skador på tand 43 och 44 på grund av syrapåverkan. Dentinet har blottats på
buckalytan och det mesta av emaljen har försvunnit. Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd
4073 för tand 43 och 44. Tändernas defekt uppfyller villkoren i regel D.3 och kronterapi är ersättningsberättigande.
Exempel, sekundärkaries under en laboratorieframställd krona
En patient har sekundärkaries under en krona på tand 22. Tandläkaren bedömer, efter att ha
påbörjat exkavering, att kronan måste avlägsnas för att det ska vara möjligt att åtgärda kariesangreppet. Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 4012 för tandposition 22.
Kariesangreppet syns endast marginellt på röntgen och är svårt att dokumentera med foto,
eftersom det finns under tandköttskanten och kronan. När kronan är avlägsnad kan tandläkaren
dokumentera kariesangreppets utbredning med foto. Eftersom kariesangreppet inte kan åtgärdas
utan att ta bort kronan är en ny krona ersättningsberättigande enligt regel D.3.
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Rehabilitering och habilitering
Detta avsnitt beskriver vård inom 5000-diagnos/tillstånd samt E-regler.
Beskrivna exempel belyser en specifik situation, det kan finnas andra behandlingsalternativ för
samma patientfall och därmed andra åtgärder. I några fall kan flera diagnos/tillstånd än de som
anges vara möjliga att tillämpa.
Dokumentation i enlighet med patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården ska alltid
ske vid tandvårdsbehandling. För vissa diagnos/tillstånd finns särskilda dokumentationskrav som
är nödvändiga för att tandvårdsstöd ska kunna lämnas. På några ställen anges dessa i exemplen.
De fullständiga dokumentationskraven för att tandvårdsstöd ska kunna lämnas framgår av
föreskriften.
Som framgår av föreskriftstexten ska aktuell diagnos/tillstånd vid rehabiliterande och habiliterande vård dokumenteras i patientjournalen innan behandling påbörjas.

Regler för rehabilitering och habilitering
För området rehabilitering finns 14 regler: E.1–E.2 och E.4–E.15. Reglerna tillämpas för de
diagnos/tillstånd där de finns angivna i kolumnen villkor för ersättning.

Regel E.12 befintligt hängande led
Exempel, hängande led bredvid saknad tand ska likställas med tandlöshet
En patient har en bro 21 (22) 23 (24). Tänderna 25-28 saknas. Patienten saknar tuggförmåga på
sin vänstra sida. Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5012. Två implantat i tandposition 24
och 25 är ersättningsberättigande.
Det hängande ledet i tandposition 24 likställs med tandlöshet när diagnos/tillstånd fastställs.

Exempel, hängande led bredvid implantat där regel E.11 tillämpas ska
likställas med tandlöshet
En patient har ett implantat i tandposition 21 som är
kopplat med ett hängande led till en krona på tanden
23.
Patienten förlorar tanden 11. Enligt regel E.11 ska
implantatet i position 21 likställas med tandlöshet
när diagnos/tillstånd fastställs. Det innebär att även
det hängande ledet ska likställas med tandlöshet.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5034.

Regel E.13 kopplade konstruktioner
Regel E.13 anger att en koppling mellan en tand i position 6 och ett implantat placerat längre
fram är ersättningsberättigande. Koppling mellan ett implantat i tandposition 5 eller 6 och en
tand längre fram i tandbågen är också ersättningsberättigande.
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Tandstödd protetik
Allmänt om tandstödd protetik
Behandling med tandstödd protetik är ersättningsberättigande för tandlöshet inom tandposition
5-5. Grundtanken för tandvårdsstödet är att en patient ska kunna få ersättning för förlorade
tänder till och med tandposition 5 med fasta konstruktioner. När en patient har tandluckor på tre
tänder eller fler eller vid friändstandlöshet bakom tand 3 är tandstödd eller implantatstödd
protetik ersättningsberättigande. Se avsnitt implantatstödd protetik.
När både tand 5 och 6 saknas är i de flesta fall slutning av tandluckan med tandstödd protetik
ersättningsberättigande.
Bild, ersättningsberättigande konstruktioner med maximal utsträckning vid tandstödd bro när
tand 5 och 6 eller fler saknas

Hängande led är ersättningsberättigande även för tandposition 6 och 7, utom vid
tretandslucka när tand 5, 6 och 7 saknas.

Innehåll i åtgärderna för tandstödd protetik
Åtgärd 801–809 är avsedda för tandstödd protetik. Som framgår av föreskriftstexten innefattas
bland annat preprotetisk bettslipning och provisorier i åtgärderna. I de fall åtgärd 845 för
bettslipning eller åtgärd 809 för långtidstemporära kronor eller broar är ersättningsberättigande
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Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets hemsida www.tlv.se
Version 1.0 Publiceringsdatum 2010-07-01

12 (38)

vid tandstödd protetik, föreligger särskilda villkor inom vissa diagnos/tillstånd. Åtgärd 845
beskrivs i handboken under diagnos/tillstånd 5071 och 5072. Åtgärd 809 beskrivs i handboken
under diagnos/tillstånd 5042.

Diagnos/tillstånd 5036 och 5037, bräckliga ändstöd
Två stöd på aktuell sida om luckan är ersättningsberättigande inom diagnos/tillstånd 5036
respektive 5037 när en stödtand närmast tandluckan vid en- eller tvåtandslucka är för svag för att
ensam fungera som brostöd. Villkoren för ersättning framgår av föreskriftstexten och dess
tillämpning förtydligas av de allmänna råden. Vid dessa tillfällen ska alla åtgärderna för bron
rapporteras enligt diagnos/tillstånd 5036 eller 5037.
Nedanstående exempel illustrerar hur ersättningsreglerna kan tillämpas vid en klinisk situation
vid diagnos/tillstånd 5036 eller 5037. Exemplen är inte behandlingsförslag.

Exempel, bräckligt ändstöd
En patient saknar tänderna 14 och 13 och har en tvåtandslucka. Tandläkaren bedömer att tanden
12 inte är en bra stödtand eftersom den har en tunn, gracil och kort rot. Däremot är tanden 15 en
bra stödtand.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5037 för tvåtandsluckan med bräckligt ändstöd. En bro
15 (14) (13) 12 11 utförs. När bron är färdig rapporteras åtgärderna för samtliga kronor och
hängande led inom fastställd diagnos/tillstånd 5037.

Diagnos/tillstånd 5042, betthöjd eller ocklusionsplan ska sonderas eller
förändras
Som framgår av föreskriftstexten fastställs diagnos/tillstånd 5042 när betthöjd eller ocklusionsplan ska sonderas eller förändras i de fall det krävs innan protetisk behandling utförs.
Åtgärd 846 används för att förändra betthöjden med hjälp av skena eller åtgärd 847 för att
förändra betthöjd med hjälp av bettspärrplåt.
Nedanstående exempel illustrerar hur ersättningsreglerna kan tillämpas vid en klinisk situation
vid diagnos/tillstånd 5042. Exemplen är inte behandlingsförslag.

Exempel, betthöjning med bettspärrplåt, åtgärd 847
En patient har omfattande erosionsskador lingualt på tänderna 13-23 och dessa ska kronförses.
För att behandlingen ska vara möjlig måste bettet höjas. Vid betthöjning förloras ocklusionskontakterna i sidopartierna. Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5042. Åtgärd 847 för
bettspärrplåt är ersättningsberättigande. Efter behandling med plåten har tänderna i sidopartierna erupterat till kontakt och kronterapi behöver inte utföras i sidopartierna.
Betthöjning och långtidstemporära kronor/broar inom diagnos/tillstånd 5042,
åtgärd 809
Förutom betthöjning med hjälp av skena eller plåt är även åtgärder för kompositfyllningar och
långtidstemporära kronor ersättningsberättigande inom diagnos/tillstånd 5042. För långtidstemporära kronor finns särskilda villkor.
Långtidstemporära kronor är endast ersättningsberättigande när diagnos/tillstånd 5071 eller
5072 föreligger eller för tänder med omfattande abrasion, attrition eller erosion när kronterapi är
ersättningsberättigande enligt diagnos/tillstånd 4072 eller 4073.
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För diagnos/tillstånd 5042 finns inget villkor som anger hur länge den långtidstemporära konstruktionen behöver användas för att vara ersättningsberättigande.
För att åtgärd 809 ska vara ersättningsberättigande ska konstruktionen vara laboratorieframställd och av sådan art att den ska hålla minst sex månader. Vid beräkning av referenspris för
denna åtgärd har fiberförstärkt akrylat använts. Används vanliga, enklare provisorier ingår dessa
i åtgärderna för den tandstödda protetiken och är inte ersättningsberättigande inom åtgärd 809.

Diagnos/tillstånd 5045 och 4883, utvärdering av annan behandling med
långtidstemporära kronor/broar
I vissa fall kan utvärdering av en sjukdomsbehandling behövas innan protetisk behandling inleds.
Som framgår av föreskriftstexten är diagnos/tillstånd 4883 avsedd för utvärdering av tänder med
omfattande defekter. Diagnos/tillstånd 5045 är avsedd för utvärdering av tänder vid partiell
tandlöshet inom tandposition 5-5.
Det kan vara nödvändigt att göra en utvärdering av kariologisk, endodontisk, bettfysiologisk eller
parodontal behandling innan permanent rehabilitering. Åtgärd 809, långtidstemporär krona eller
hängande led, är ersättningsberättigande.
Ett villkor för att långtidstemporär krona eller hängande led ska vara ersättningsberättigande
inom diagnos/tillstånd 4883 eller 5045 är att utvärderingen behöver göras under minst sex
månader. När temporära kronor eller broar behöver användas under kortare tid ingår det i åtgärden för sjukdoms- och smärtbehandling eller i åtgärden för tandstödd protetik.
För att åtgärd 809 ska vara ersättningsberättigande ska konstruktionen vara av sådan art att den
ska hålla minst sex månader. Vid beräkning av referenspris har fiberförstärkt akrylat använts.
Som vid annan partiell tandlöshet är temporära proteser ersättningsberättigande inom
diagnos/tillstånd 5005.

Diagnos/tillstånd 5046 och 4884, semipermanenta kronor eller broar när
ingen ytterligare protetisk behandling planeras
Som framgår av föreskriftstexten är diagnos/tillstånd 4884 avsedd för enskild tand med omfattande defekt. Diagnos/tillstånd 5046 är avsedd för partiell tandlöshet inom tandposition 5-5
när en långtidstemporär eller semipermanent konstruktion blir slutbehandling. Ingen ytterligare
protetisk behandling planeras på grund av patientens nedsatta hälsa eller vid bett med tveksam
prognos. Inom dessa båda diagnos/tillstånd är både semipermanent och långtidstemporär
konstruktion ersättningsberättigande. För att en semipermanent krona, åtgärd 807, ska vara
ersättningsberättigande ska kronan ha en gjuten eller fräst inre del.

Dysfunktionell ocklusion eller avsaknad av ocklusion, diagnos/tillstånd
5071 och 5072
Som framgår av föreskriftstexten är diagnos/tillstånd 5071 och 5072 avsedda för protetisk
behandling av bett med dysfunktionell ocklusion eller avsaknad av ocklusion. Diagnos/tillstånd
5071 kan endast tillämpas i samband med annan ersättningsberättigande protetisk behandling.
Vidare framgår att ocklusionsavvikelserna ska dokumenteras med foto eller modeller samt
beskrivas i patientjournalen varför behandling måste utföras.
Nedanstående exempel illustrerar hur ersättningsreglerna kan tillämpas vid olika kliniska situationer vid diagnos/tillstånd 5071 och 5072. Exemplen är inte behandlingsförslag.
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Bettslipning inom diagnos/tillstånd 5071 och 5072
Åtgärd 845 är ersättningsberättigande inom diagnos/tillstånd 5071 och 5072 samt
diagnos/tillstånd 5914 som avser ortodontisk behandling vid bettavvikelse. Bettslipning
inom diagnos/tillstånd 5071 eller 5072 kan utföras som en del i behandlingen. Det
medför att protetiken omfattar färre tänder eller blir mindre komplicerad att utföra.
Bettslipning kan även vara enda åtgärd för att behandla dysfunktionell ocklusion.
Vid mindre vertikala avvikelser är endast bettslipning ersättningsberättigande. Det
gäller vid vertikala avvikelser när kontakt saknas mellan antagonerande tänder och
kontakt bedöms kunna nås genom bettslipning upp till totalt 1 mm på interfererande
kontakter.

Exempel, dysfunktionell ocklusion som medför nedsatt tuggfunktion och som
kan åtgärdas med bettslipning
En patient har endast tre ocklusionskontakter i bettet och har därför nedsatt tuggfunktion. På
vänster sida finns en interferens mellan tänderna 26 och 36. Tandläkaren fastställer
diagnos/tillstånd 5072 och tar avtryck av käkarna för att framställa modeller inslagna i
artikulator. På modellerna gör tandläkaren en analys av bettet och en provinslipning för att se att
bettslipning är möjlig. Åtgärd 845 innefattar bland annat modeller och provinslipning på dessa.

Som framgår av föreskriftstexten är enbart bettslipning ersättningsberättigande vid tvångsföring
mindre än 2 mm och vid tvångsföring mer än 2 mm när funktionell ocklusion bedöms kunna nås
med bettslipning.
Samma villkor gäller för bettslipning vid tvångsföring inom diagnos/tillstånd 5914. Detta
behandlas inom tandregleringsområdet i föreskriften.

Diagnos/tillstånd 5071, dysfunktionell ocklusion eller avsaknad av
ocklusion i samband med rehabilitering inom annan
ersättningsberättigande protetisk behandling
Som framgår av föreskriftstexten ska diagnos/tillstånd 5071 tillämpas när behandling behövs för
att skapa förutsättningar för tuggfunktion i samband med annan ersättningsberättigande
protetisk rehabilitering. Diagnos/tillstånd 5071 fastställs för de tänder som måste behandlas och
som inte uppfyller villkor för annan diagnos/tillstånd.
Nedanstående exempel illustrerar hur ersättningsreglerna kan tillämpas vid olika kliniska situationer vid diagnos/tillstånd 5071. Exemplen är inte behandlingsförslag.
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Exempel, betthöjning genom kronterapi vid slitagebett
En patient har genom tandslitage i ett protruderat läge
förlorat mer än en tredjedel av kronhöjden på tänderna
33-43. Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 4072 för
tandposition 43-33.
Bakom framtänderna finns på höger sida tand 44, 45, 46.
På vänster sida finns tand 35 och 36. Tandläkaren
föreslår att de nedslitna tänderna 33-43 ska kronförses.
Vid behandlingen måste bettet höjas. Betthöjningen innebär att tuggkontakten förloras
mellan tänderna i sidopartierna. Tandläkaren föreslår kronterapi även för dem. På
vänster sida finns en entandslucka i tandposition 34, diagnos/tillstånd 5031.
Tandläkaren föreslår en bro mellan tänderna 33-35.
För tänderna 44, 45, 46 och 36 fastställer tandläkaren diagnos/tillstånd 5071. Det
innebär att fyllnings- eller kronterapi är ersättningsberättigande.

Exempel, dysfunktionell ocklusion beroende på elongerad tand
En patient har en tvåtandslucka i tandposition 35 och 36
och behöver fler tuggkontakter. Tandläkaren fastställer
diagnos/tillstånd 5033 och konstaterar att en bro är ersättningsberättigande. Det finns dock ett problem, tanden 25
som i övrigt är felfri har elongerat och det finns inte tillräckligt med plats för hängande led 35-36.
Tandläkaren föreslår att tanden 25 kortas ner och förses
med en krona innan bron i underkäken utförs.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5071 för tandposition 25 och krona, åtgärd
801, är ersättningsberättigande. Behandlingen är ersättningsberättigande inom
diagnos/tillstånd 5071 när det krävs en korrektion av ocklusionplanet för att behandling
i motstående käke ska bli möjlig.

Exempel, avvikande ocklusionsplan i motstående käke vid protetisk
rehabilitering
En patient har ett stort tandvårdsbehov och måste ta bort
samtliga kvarvarande tänder i överkäken. Patientens bett har
kollapsat. Det har medfört att tänderna från framtänderna
och bakåt på höger sida i underkäken står i betydligt lägre
nivå än tänderna på vänster sida. På vänster sida har
tänderna 35 och 36 elongerat, näst intill i kontakt mot
överkäkskristan. Detta har medfört att ocklusionsplanet har
en kraftig lutning.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5071 för de tänder i
underkäken som måste behandlas för att åstadkomma ett horisontellt ocklusionsplan.

Exempel, avvikande ocklusionsplan i motstående käke där behandling inte är
ersättningsberättigande vid protetisk rehabilitering
En patient har en helt tandlös överkäke och en behandling med ett helkäksimplantat ska
utföras. I underkäken har patienten sedan tidigare en bro från tand 45 till 37. När
underkäksbron utfördes anpassades ocklusionen mot befintliga tänder i överkäken. En
liten oregelbundenhet, svacka, i ocklusionskurvan finns på både höger och vänster sida i
brons premolarområden. Svackan avviker mindre än 2 mm från den planerade
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ocklusionskurvan. Svackan påverkar inte möjligheten till en fungerande ocklusion eller
artikulation när den implantatstödda helkäksbron ska framställas i överkäken.
Eftersom svackan är mindre än 2 mm och inte påverkar ocklusion eller artikulation är
behandling med en ny tandstödd bro i underkäken inte ersättningsberättigande.

Exempel, avvikande ocklusionsplan i motstående käke vid behandling med
avtagbar protes
En patient har en helt tandlös överkäke och som behandling planeras en hel överkäksprotes.
Tänderna i underkäken står i en negativ ocklusionskurva varför den tidigare överkäksprotesen
inte har fungerat vid tuggning. För att åstadkomma en funktionell ocklusionskurva så att patienten kan tugga föreslår tandläkaren att tanden 36 får en ny fyllning och att tänderna 37, 46 och
47 kronförses. Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5002 för den helt tandlösa överkäken.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5071 för tänderna 36, 37, 46 och 47 eftersom de inte har
annan diagnos/tillstånd som innebär att behandling är ersättningsberättigande. Inom
diagnos/tillstånd 5071 är fyllnings- och kronterapi ersättningsberättigande för att skapa förutsättningar för bettfunktion.

Diagnos/tillstånd 5072, dysfunktionell ocklusion eller avsaknad av
ocklusion – som kräver protetisk korrektion på grund av otillräcklig
tuggfunktion, tvångsföring eller vävnadsskada
Som framgår av föreskriftstexten tillämpas diagnos/tillstånd 5072 vid dysfunktionell
ocklusion som medför vävnadsskada, otillräcklig tuggfunktion eller tvångsföring och där
behandling av dysfunktionen kräver protetik. Behandling av dysfunktionell ocklusion
med tandreglering är ersättningsberättigande om behandlingen uppfyller villkoren för
respektive diagnos/tillstånd.

Otillräcklig tuggfunktion
Det framgår av allmänna råden att otillräcklig tuggfunktion bör anses föreligga när det
för tandposition 4-7 på aktuell sida finns färre än
två ockluderande tandpar. Det vill säga färre än
fyra tänder som har tuggkontakt.
Tre ockluderande tänder
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Kronterapi i ena eller båda käkar
Vid större avstånd mellan antagonerande tänder vid lateralt öppna bett är det i vissa fall
nödvändigt att utföra kronterapi i båda käkarna, för att kunna uppnå ocklusionskontakt.
Inom diagnos/tillstånd 5072 är kronterapi ersättningsberättigande i både över- och underkäken
när det är:
–

minst 2 mm till kontakt
mellan de
antagonerande
tänderna, och

–

båda tänderna avviker
från ocklusionsplanet

Krona är inte ersättningsberättigande

I det vänstra tandparet är kronor både i över- och underkäken ersättningsberättigande
om det behövs för att uppnå ocklusionskontakt.
I det högra paret är krona ersättningsberättigande endast för tanden i överkäken
eftersom tanden i underkäken inte avviker från ocklusionsplanet.
I ett antagonerande tandpar är krona endast ersättningsberättigande för en av tänderna
när avståndet är mindre än 2 mm mellan tänderna. Det gäller även om båda tänderna
avviker något från ocklusionsplanet.
Undantag kan vara om fungerande ocklusion eller artikulation inte kan uppnås med
hjälp av kronterapi enbart i ena käken.
Nedanstående exempel illustrerar hur ersättningsreglerna kan tillämpas vid olika
kliniska situationer vid diagnos/tillstånd 5072. Exemplen är inte behandlingsförslag.

Exempel, vävnadsskada på grund av dysfunktionell ocklusion som kräver
protetisk korrektion
En patient har ett stort överbett samt ett djupt bett. Det vill säga både sagital och vertikal
bettavvikelse. Patienten har en försämrad bettfunktion och biter sig i slemhinnan i
gommen med vävnadsskada som följd. Nötning av de tänder som biter ihop har medfört
att tillståndet förvärrats. Vävnadsskadan i gommen kan behandlas om bettet höjs.
Tandläkaren föreslår kronterapi i sidopartierna.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5072 för tandposition 33-36 och 43-46. Åtgärd
801 är ersättningsberättigande.
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Exempel, otillräcklig tuggfunktion som kräver protetisk korrektion
En patient har ett bettfel i transversalled i form av saxbitning för tand 13-15 mot 43-45
och har förlorat två molarer i höger underkäke. Det har medfört att det endast finns en
ocklusionskontakt i ett snedplan på höger sida och tuggfunktionen är kraftigt nedsatt.
Tandläkaren föreslår kronterapi och fastställer diagnos/tillstånd 5072 på grund av
otillräcklig tuggfunktion för tänderna 14, 15, 43, 44 och 45. Åtgärd 801 är
ersättningsberättigande.

Exempel, otillräcklig tuggfunktion vid lateralt öppet bett en sida som kräver
protetisk korrektion
En patient har samtliga tänder 7-7 men saknar helt ocklusionskontakter i tandposition
4-7 på den högra sidan. I fronten och på den vänstra sidan finns ocklusionskontakter.
Patienten har svårigheter att tugga.
Tandläkaren konstaterar att patienten har otillräcklig tuggfunktion och uppfyller
villkoren för behandling inom diagnos/tillstånd 5072, på den sida i bettet som helt
saknar ocklusionskontakt.
Patienten har redan tio ockluderande tandpar. Ersättningsreglerna anger att ersättning
lämnas för att uppnå funktionell ocklusion vid öppet bett för att få ocklusionskontakter
bilateralt tandposition 3-6 eller för att etablera upp till tre ockluderande tandpar
bilateralt inom tandposition 4-7.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5072 för tandposition 44, 45 och 46. Åtgärd
801 är ersättningsberättigande.

Exempel, otillräcklig tuggfunktion vid bilateralt öppet bett som kräver
protetisk korrektion
En patient har ett lateralt öppet bett på
båda sidor. Endast tänderna 21, 22 och 23
har kontakt mot underkäken. Patienten har
mycket svårt att tugga.
Ocklusionskontakten för 21-23 är i rätt
bettläge och tandläkaren fastställer
diagnos/tillstånd 5072 för tandposition
11,12, 26, 34, 35, 36, 44 och 45. Enligt
föreskriftstexten lämnas ersättning för att få
ocklusionskontakter inom tandposition 6-6.
Tandläkaren föreslår bettslipning och
därefter kronterapi. Även efter bettslipning är avståndet mer än 2 mm mellan position
26 och 36.
Eftersom båda tänderna avviker från ocklusionsplanet är krona ersättningsberättigande
för både tandposition 26 och 36. Mellan övriga antagonerande tandpar är antingen
avståndet mindre 2 mm eller så står ena tanden rätt i förhållande till ocklusionsplanet.
För dessa tandpar är krona ersättningsberättigande endast för tand i ena käken.
Kronterapi är ersättningsberättigande för tänderna 11, 12, 26, 34, 35, 36, 44 och 45.
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Exempel, tvångsföring som kräver protetisk korrektion
En patient har ett prenormalt tvångsfört bett men kan i retruderad position (RP) nå
kontakt mellan tänderna 12-21 och underkäksincisiverna.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5072 och föreslår kronterapi i överkäken.
Kronterapi är ersättningsberättigande inom diagnos/tillstånd 5072 för att få
ocklusionskontakter 6-6 eller för att etablera tio ockluderande tandpar inom
tandposition 7-7.

Exempel, otillräcklig tuggfunktion vid frontalt öppet bett som kräver protetisk
korrektion
En patient har efter att ha förlorat tänderna 47 och 27 ett fåtal ocklusionskontakter i
bettet och svårt att tugga. Tandläkaren noterar att det är ett frontalt öppet bett och att
det finns tre ockluderande tänder på höger sida (16 och 15 mot 46) och ett ockluderande
tandpar mellan 26 och 36 på vänster sida.

Patienten har en bettavvikelse och otillräcklig tuggfunktion, se allmänna råd.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5072 och föreslår att bettslipning utförs på 16,
15, 26, 36 och 46. Bettslipningen ska förbättra kontaktförhållandena och minska
avståndet mellan de antagonerande tandparen. Vidare föreslår tandläkaren kronterapi
för tänderna 44, 45, 24 och 25.
Enligt villkoren för diagnos/tillstånd 5072 för öppet bett med dysfunktionell ocklusion
lämnas tandvårdsersättning för att etablera ocklusionskontakt inom tandposition 3-6
eller för att etablera tre ockluderande tandpar 4-7 bilateralt. Föreslagen terapi är
ersättningsberättigande inom diagnos/tillstånd 5072.

Diagnos/tillstånd 4882, 5036, 5037, 5445, lossnad tandstödd
konstruktion och bräckliga ändstöd
Nedanstående exempel illustrerar hur ersättningsreglerna kan tillämpas vid den
beskrivna situationen. Exemplen är inte behandlingsförslag.

Exempel, rörlig bro vid bräckligt ändstöd
En patient har en bro 16 (15) 14 13 för en entandslucka 15. Bron har lossnat från tanden
13. Tandläkaren separerar bron mellan 14 och 13 och konstaterar att 14 är rörlig och att
patienten därför inte kommer att kunna tugga med befintlig bro. Kronan 14 och det
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hängande ledet 15 måste avlägsnas på grund av detta. Tanden 14 har svagt benstöd
beroende på en kort rot samt parodontal nedbrytning och kan inte fungera som ensamt
brostöd framför tandluckan 15. Tandläkaren föreslår att tandluckan 15 bör ersättas med
en ny bro 16-13 (diagnos/tillstånd 5036). Tandläkaren dokumenterar status för tanden
14 med befintliga röntgenbilder samt med en motivering i patientjournalen varför den
befintliga bron måste avlägsnas och en ny bro 16-13 måste utföras enligt
diagnos/tillstånd 5036.

Diagnos/tillstånd 5445, fraktur eller skada i tandstödd brokonstruktion
En felfri lossad krona i en befintlig brokonstruktion är inte ersättningsberättigande med
ny krona såvida inte ett tandlöshetstillstånd föreligger enligt diagnos/tillstånd 5011–
5037 och en krona är ersättningsberättigande som brostöd.
Nedanstående exempel illustrerar hur ersättningsreglerna kan tillämpas vid de
beskrivna situationerna. Exemplen är inte behandlingsförslag.

Exempel, lossnad bro för entandslucka i tandposition 5
En patient har en bro 16 (15) 14. Kronan på tanden 16 är utan anmärkning men tanden 14 har
sekundärkaries av sådan omfattning att det i detta fall innebär att kronan 14 måste tas bort.
Tandläkaren bedömer att det hängande ledet 15 också behöver tas bort.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5031 och åtgärd 801 x 2 och åtgärd 804 är ersättningsberättigande för en ny bro 16 (15) 14.

Exempel, lossnad bro för entandslucka i tandposition 6
En patient har en bro 17 (16) 15. Kronan på tanden 17 är utan anmärkning men kronan på 15 har
lossnat och måste tas bort. Även det hängande ledet 16 måste tas bort. En entandslucka i
tandposition 16 uppstår och en behandling med bro är inte ersättningsberättigande. Kronan 17 är
utan anmärkning. Det finns ingen aktiv skada som motiverar att kronan ska lossas. En ny krona
för tand 17 inte är ersättningsberättigande.
Om det hade funnits en aktiv skada på 17 som motiverar att kronan måste avlägsnas och tanden
17 uppfyller villkoren om antagonistkontakt för regel D.3 är en ny krona ersättningsberättigande.
Det hängande ledet 16 är inte ersättningsberättigande.

Exempel, lossnade fasader på bro
En patient har en bro 23 (24) 25 där fasaderna har lossnat. Tandläkaren har försökt reparera
fasaderna med komposit. Det har inte lyckats och fasaderna har återigen lossnat på grund av att
retention helt saknas för fasadmaterialet.
Tandläkaren konstaterar diagnos/tillstånd 5445 och dokumenterar den bristfälliga retentionen
med foto. I patientjournalen dokumenteras att reparationen inte kan utföras med ett långsiktigt
hållbart resultat. När bron avlägsnas finns en entandslucka 24, diagnos/tillstånd 5031, och en ny
bro 23 (24) 25 är ersättningsberättigande.
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Exempel, porslinsfraktur på hängande led
En patient har en bro 17-23: 17 (16) 15 (14) 13 (12) (11) 21 (22) 23. Vid ett trauma uppstår
en stor porslinsfraktur på det hängande ledet 11. Porslinsfrakturen kan inte repareras
med komposit. Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5445 och skadan
dokumenteras.

Tandläkaren bedömer att det finns två behandlingsalternativ:
•

Om det hängande ledet är lämpligt utformat utförs en sadelkrona på 11. Åtgärd
815 är ersättningsberättigande.

•

Om det hängande ledet inte går att preparera för en sadelkrona och måste
avlägsnas uppstår en tvåtandslucka 12 och 11, diagnos/tillstånd 5033. När luckan
ska behandlas måste tänderna 13 och 21 användas. Det innebär att två
entandsluckor för tand 14 och 22 uppstår, diagnos/tillstånd 5031. När 15 ska
användas uppstår ytterligare en entandslucka, tandposition 16, vilken inte är
ersättningsberättigad. En ny bro 15-23 är ersättningsberättigande. Ska bron
utsträckas till 17 får patienten betala det hängande ledet 16 och kronan 17 själv,
såvida 17 inte har en aktiv skada samt uppfyller villkoren för regel D.3.
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Avtagbar protetik
Behandling med avtagbar protes är ersättningsberättigande vid all tandlöshet. Av regel
E.8 framgår att inom ett år efter att en definitiv protes har slutförts är ny protes,
rebasering eller reparation av protesen inte ersättningsberättigande. När en protes
utförs immediat, det vill säga att de tänder som protesen ska ersätta tas bort samma dag
som protesen lämnas ut, omfattas inte behandlingen av omgörningsregeln (regel E.8).
Det innebär att justering och rebasering är ersättningsberättigande när en protes utförts
immediat.
När en befintlig hel protes som är mindre än ett år gammal byggs om till en täckprotes
på tänder eller implantat är hela behandlingen ersättningsberättigande. Se exempel
under diagnos/tillstånd 5447.

Diagnos/tillstånd 5005, partiell tandlöshet oavsett antal tänder och där
tandlöshetstillståndet ska åtgärdas med avtagbar protes.
Nedanstående exempel illustrerar hur ersättningsreglerna kan tillämpas vid den
beskrivna situationen. Exemplen är inte behandlingsförslag.

Exempel, tandstödd täckprotes
En patient måste ta bort alla tänderna i överkäken utom 13 och 23. Tänderna har bra
rötter och tandläkaren föreslår att en täckprotes med radikulärförankring på 13 och 23
utförs.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5005. En hel överkäksprotes, åtgärd 828,
liksom åtgärd 806 för radikulärförankring är ersättningsberättigande inom
diagnos/tillstånd 5005. Som framgår av åtgärdstexten för åtgärd 828 används den för
täckprotes. Tänderna 13 och 23 kapas i samband med att protesen lämnas ut. Efter en
tid cementeras radikulärförankring i 13 och 23. Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd
5443 och använder åtgärd 839 för rebasering och inmontering av förankringselement.
Åtgärd 839 omfattas inte av regel E.8 och är därför ersättningsberättigande trots att
protesen är ny.

Avtagbar protes och implantat
Exempel, täckprotes på implantat med befintlig protes
För en patient planeras en behandling som innebär att de sista tänderna i underkäken
måste tas bort. Patienten och tandläkaren beslutar att utföra en hel underkäksprotes och
prova hur det fungerar. Om det inte fungerar planeras att ändra protesen till en
täckprotes på två implantat.
När patienten haft protesen i sex månader konstaterar tandläkaren och patienten att
protesen inte fungerar. Två implantat installeras inom diagnos/tillstånd 5001.
Efter inläkning fastställer tandläkaren diagnos/tillstånd 5447. Åtgärd 886 är
ersättningsberättigande för distanser och åtgärd 878 för förankringselement.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5443 och använder åtgärd 839 för rebasering
och inmontering av förankringselement. Åtgärd 839 omfattas inte av regel E.8 och är
därför ersättningsberättigande, trots att protesen är ny.
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Implantatstödd protetik
Allmänt om implantatstödd protetik
Behandling med implantat är ersättningsberättigande inom diagnos/tillstånd 5001–
5002, 5012–5016 och 5034–5035. I partiellt tandlösa käkar är implantat
ersättningsberättigande inom tandposition 5-5.
För varje diagnos/tillstånd anges hur många implantat som är ersättningsberättigande.
Regel E.2 anger hur många implantat som ersätts under en ersättningsperiod samt
anger ett undantag från placering inom tandposition 5-5.
Implantat är inte ersättningsberättigande vid en- och tvåtandslucka och när tand i
position 5 saknas vid diagnos/tillstånd 5011 och 5034. Patienten kan i dessa fall få
tandvårdsersättning vid implantatbehandling genom utbytesåtgärd. Se vidare i avsnittet
om utbytesåtgärder.
Regel E.11 anger att när en tand förloras bredvid en befintlig implantatkonstruktion ska
befintligt implantat bredvid tandlucka likställas med tandlöshet när diagnos/tillstånd
fastställs. Det innebär att ett nytt implantat kan installeras bredvid den befintliga
konstruktionen. Om patienten och tandläkaren väljer att bygga ihop den nya och
befintliga implantatdelen används diagnos/tillstånd 5447–5449. Samma
diagnos/tillstånd används om komplikationer eller skador uppstår på befintliga
implantat eller implantatkonstruktioner som medför att någon behandling ska utföras.

Regel E.2 Begränsning implantatstödd protetik
För helt tandlösa käkar finns ingen begränsning för implantatens placering.

Regel E.11 Befintligt implantat
Regel E.11 anger att redan befintliga implantat med eller utan protetisk
överkonstruktion vid en ny tandlucka, ska likställas med tandlöshet när
diagnos/tillstånd 5005, 5011–5016 eller 5033–5037 ska fastställas. Genom regel E.11
kan en tandlucka bredvid en befintlig implantatkonstruktion vid diagnos/tillstånd 5011–
5016, 5033–5035 eller 5037 hanteras i perspektivet att flera tänder i rad saknas och att
några redan är ersatta med implantat. Till exempel blir ett implantat
ersättningsberättigande vid tandförlust i anslutning till befintlig implantatkonstruktion
utan att den behöver åtgärdas.
Regel E.11 anger också att implantatkrona (åtgärd 852) endast är
ersättningsberättigande för de implantat (åtgärd 420) som installerats under samma
ersättningsperiod. Behöver befintliga implantatkonstruktioner göras om finns
diagnos/tillstånd 5447–5449.

Ny ersättningsperiod under implantatbehandling
Om ersättningsperioden bryts mellan den kirurgiska och den protetiska delen av en
implantatbehandling vid helt tandlösa käkar fortsätter rapportering inom
diagnos/tillstånd 5001 eller 5002 för resterande åtgärder. Rapporteringen sker på
samma sätt som om vården utförts under en och samma ersättningsperiod. Regel E.11
gäller inte för helt tandlösa käkar.
Om ersättningsperioden bryts mellan den kirurgiska och den protetiska delen av en
implantatbehandling vid partiell tandlöshet vid diagnos/tillstånd 5011–5016 eller
5034–5035 sker rapportering inom diagnos/tillstånd 5448 för resterande åtgärder. För
uppräknade diagnos/tillstånd gäller regel E.11 som innebär att åtgärd 852 endast är
ersättningsberättigande om åtgärd 420 utförts inom samma ersättningsperiod.
Diagnos/tillstånd 5448 används vid partiell tandlöshet när en patient har implantat som
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inte har installerats under pågående ersättningsperiod men som saknar
suprakonstruktion.
Om ersättningsperioden bryts mellan den kirurgiska och den protetiska delen av en
implantatbehandling med utbytesåtgärder (en- eller tvåtandslucka eller i tandposition
5 vid diagnos/tillstånd 5011 eller 5034) fortsätter rapportering med aktuell
utbytesåtgärd för respektive diagnos/tillstånd, på samma sätt som om vården utförts
under en och samma ersättningsperiod. Rapportering av utbytesåtgärder påverkas inte
av regel E.11.

Tand förloras bredvid befintligt implantat
När en tand förloras bredvid en befintlig implantatkonstruktion kan behandling av
tandluckan innebära att:
• en ny implantatkonstruktion utförs bredvid, utan att den befintliga
implantatkonstruktionen involveras,
• en befintlig implantatkonstruktion görs om eller byggs ut,
• en befintlig implantatkonstruktion byggs ihop med en ny implantatstödd
eller tandstödd konstruktion,
• tandstödd protetik med extensionsled utförs i tandluckan, eller
• avtagbar protes utförs
Ersättningsreglerna skiljer sig mellan de olika alternativen.
Tabell, tand förloras bredvid befintligt implantat
Tand förloras bredvid befintligt
implantat

Implantat utförs bredvid
befintlig
implantatkonstruktion

Tand förloras inom 5-5 bredvid
befintligt singelimplantat i
entandslucka *

5033, 5037
Utbytesåtgärd

Tand förloras bredvid befintligt
implantat, sista tanden i käken
förloras
Tand förloras inom 5-5 bredvid
delimplantat i övriga fall

Befintlig implantatkonstruktion görs om, byggs
ut eller byggs ihop med ny
konstruktion
5449

Exempel A
5447

Exempel B
5447

Exempel C
5012–5016, 50345035

Exempel D
5448

Exempel E

Exempel F

* När tand 5 förloras bredvid ett implantat i position 6 och tand 7 (och 8) saknas eller är ersatta med implantat
föreligger diagnos/tillstånd 5011 eller 5034. Det innebär att utbytesåtgärd är möjlig att tillämpa.

Följande exempel illustrerar de olika situationerna i tabellen. Exemplen illustrerar hur
ersättningsreglerna kan tillämpas vid olika kliniska situationer. Exemplen är inte
behandlingsförslag.
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Tand förloras bredvid befintligt singelimplantat
Exempel A, tand förloras bredvid befintligt singelimplantat, ett nytt implantat
utförs bredvid
En patient har ett singelimplantat i tandposition 21 sedan
flera år och har förlorat tanden i position 22. Tandläkaren
fastställer tvåtandslucka, diagnos/tillstånd 5033.
Planerad behandling är ett implantat med krona i
tandposition 22.
Tandvårdsersättning lämnas för utbytesåtgärd 925 och
926.

Exempel B, tand förloras bredvid singelimplantat, det befintliga implantatet
byggs ihop med en tandstödd konstruktion
En patient har ett singelimplantat i tandposition 35
och förlorar tand 34. I övrigt finns samtliga tänder i
underkäken. Tandläkaren bedömer att det bästa
alternativet är en bro från tand 33 med ett hängande
led 34 som löds samman med implantatkronan i
tandposition 35.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5033.
Åtgärd 801 i tandposition 33 och åtgärd 804 i position 34 är ersättningsberättigande.
Diagnos/tillstånd 5449 tillämpas för att koppla ihop kronan 33 och det hängande ledet
34 med implantatkronan i tandposition 35. Om den befintliga implantatkronan inte kan
användas är en ny implantatkrona 35 som sammanlöds med hängande ledet 34 till en
bro ersättningsberättigande inom diagnos/tillstånd 5449.

Tand förloras bredvid befintligt implantat, sista tanden i käken förloras
Exempel C, sista tänderna förloras i käke med befintligt implantat, en ny
konstruktion utförs bredvid befintlig konstruktion
En patient har delimplantat i
tandposition 15-11 och 24-25.
Patienten förlorar 21 – 23 som är
de enda kvarvarande tänderna i
överkäken. En lucka motsvarande
tre tänder uppstår mellan de två
implantatkonstruktionerna.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5447. En ny implantatbro i tandposition 21-23
med två implantat, åtgärd 852, och ett hängande led, åtgärd 853, mellan de befintliga
implantatbroarna är ersättningsberättigande. De befintliga broarna behöver inte
involveras i behandlingen.
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Exempel D, sista tänderna förloras i käke med befintligt implantat, ny
helkäkskonstruktion utförs, befintliga konstruktioner kan inte behållas
En patient har sedan tidigare delimplantat från tandposition 15 till 11. Patienten har
förlorat samtliga tänder på vänster sida och är därmed helt tandlös i överkäken.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5447. Tandläkaren föreslår att implantat
installeras i tandposition 22, 23 och 25 och att ett helkäksimplantat utförs. Tandläkaren
bedömer att en helkäkskonstruktion är nödvändig för ett långsiktigt hållbart resultat. De
nya implantaten på vänster sida kommer i rak linje och det är ett relativt stort avstånd
mellan tandposition 11 och 22. Den befintliga bron är inte lämplig att bygga ihop med
den nya delen men de befintliga distanserna kan behållas. Tandläkaren dokumenterar i
patientjournalen varför ett nytt helkäksimplantat måste utföras.
Som framgår av föreskriftstexten för diagnos/tillstånd 5447 är ny konstruktion
ersättningsberättigande vid implantat-, distans- eller tandförlust som innebär att
befintlig konstruktion inte kan behållas eller byggas om med ett långsiktigt hållbart
resultat. Inom diagnos/tillstånd 5447 är åtgärd 423 för operation, åtgärd 420 för
implantat, åtgärd 886 för distanser för de nya implantaten och åtgärd 864 för
implantatbron ersättningsberättigande.

Tand förloras bredvid befintligt delimplantat
Exempel E, tand förloras bredvid delimplantat, ny implantatkonstruktion
utförs bredvid befintligt delimplantat
En patient har ett befintligt delimplantat i
tandposition 22-25 samt egna tänder i
tandposition 17-21. Patienten förlorar tanden
i position 21.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd
5015 eftersom implantat bredvid tandlucka
ska likställas med tandlöshet (se regel E.11).
Tandläkaren föreslår ett implantat med implantatkrona i tandposition 21 med
tvåstegskirurgi. Åtgärd 421 för operation, åtgärd 422 för distansanslutning, åtgärd 420
för implantat och åtgärd 852 för implantatkrona är ersättningsberättigande inom
diagnos/tillstånd 5015.

Exempel F, tand förloras bredvid delimplantat, en befintlig konstruktion byggs
ut
En patient har ett delimplantat i
tandposition 15-13. Övriga tänder i
överkäken finns. Patienten förlorar
tanden i position 12.
Tandläkaren bedömer att ett hängande
led för 12 kan lödas till den befintliga
implantatbron och fastställer
diagnos/tillstånd 5448. Inom diagnos/tillstånd 5448 finns åtgärd 853 för hängande led
och åtgärd 884 för svetsning till och ombyggnad av den befintliga bron.
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Skador vid befintliga implantat eller behandling där befintliga implantat
involveras, diagnos/tillstånd 5447–5449
Diagnos/tillstånd 5447–5449 tillämpas när en befintlig implantatkonstruktion måste
åtgärdas. Det kan vara vid fraktur, slitage eller annan skada av implantatkonstruktionen,
En befintlig konstruktion kan även behöva åtgärdas vid skadade komponenter eller vid
implantat- eller tandförlust.
Diagnos/tillstånd 5447 tillämpas vid helt tandlösa käkar som har implantat installerade
men där suprakonstruktion saknas. Diagnos/tillstånd 5447 tillämpas också när
ytterligare delimplantat ska utföras i en helt tandlös käke som redan har en
implantatkonstruktion. Däremot behöver inte diagnos/tillstånd 5447 användas vid byte
av ersättningsperiod när helkäksimplantat utförs eftersom regel E.11 inte gäller för helt
tandlösa käkar. Diagnos/tillstånd 5001 eller 5002 kan användas för hela behandlingen.
Diagnos/tillstånd 5448 tillämpas när det finns implantat som är installerade under en
tidigare ersättningsperiod och en protetisk överkonstruktion ska utföras vid
diagnos/tillstånd 5012–5016 eller 5034–5035. Regel E.11 anger att högst samma antal
åtgärd 852 som åtgärd 420 är ersättningsberättigande under samma ersättningsperiod.
Diagnos/tillstånd 5447–5449 tillämpas även när en tand eller ett implantat bredvid en
implantatstödd konstruktion förloras och konstruktionen ska byggas ut eller den nya
och den befintliga konstruktionen ska byggas samman.
Som framgår av föreskriftstexten för diagnos/tillstånd 5447–5449 är en ny konstruktion
ersättningsberättigande om en befintlig konstruktion inte kan behållas eller byggas om
med ett långsiktigt hållbart resultat. När en ny konstruktion utförs ska det framgå av
dokumentationen i patientjournalen varför ombyggnad eller reparation inte är möjlig.
Tabell, diagnos/tillstånd 5447–5449
Diagnos/tillstånd

Tillämpas vid
implantatkonstruktion i

5447

Helt tandlös käke

5448

Partiellt tandlös käke

5449

En- eller tvåtandslucka, samt i
tandposition 5 vid diagnos/tillstånd
5011 eller 5034

Följande exempel illustrerar hur diagnos/tillstånd 5447–5449 kan tillämpas vid kliniska
situationer. Exemplen är inte behandlingsförslag.
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Diagnos/tillstånd 5447, helt tandlös käke med implantatkonstruktion
Exempel, sista tänderna förloras i käke med befintligt implantat, en ny
konstruktion utförs bredvid befintlig konstruktion
En patient har delimplantat i
tandposition 15-11 och 24-25.
Patienten förlorar de enda kvarvarande tänderna i överkäken. En bro i
tandposition 21-23 och en lucka
motsvarande tre tänder uppstår
mellan de två
implantatkonstruktionerna.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5447. En ny implantatbro i tandposition 21-23
med två implantat, åtgärd 852, och ett hängande led, åtgärd 853, mellan de befintliga
implantatbroarna är ersättningsberättigande. De befintliga broarna behöver inte
involveras i behandlingen.

Exempel, ny helkäkskonstruktion utförs efter tandförlust, befintliga
konstruktioner kan inte behållas
En patient har ett delimplantat i tandposition 5-6, både i höger och vänster överkäke.
Patienten förlorar samtliga tänder däremellan och är helt tandlös i överkäken.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5447. Käken är stor och fyra implantat behöver
installeras mellan de två delimplantaten. Benmängden i käken avgör att implantaten
endast kan placeras i tandposition 1 och 3 på var sida vilket medför att de nya
implantaten kommer i en rak linje. I underkäken finns ett restbett tand 5-5 och bettet är
djupt. Tandläkaren konstaterar att ett delimplantat mellan de befintliga delimplantaten
inte kommer att ge ett långsiktigt hållbart resultat. Tandläkaren gör det efter bedömning
av implantatens placering i rak linje, bettyp med stor belastning i fronten, avstånden
mellan de nya och de gamla implantaten samt patientens bitkrafter. För att åstadkomma
ett långsiktigt hållbart resultat med lämplig kraftfördelning behöver en
suprakonstruktion som inbegriper samtliga implantat utföras. Tandläkaren
dokumenterar i patientjournalen varför ett helkäksimplantat måste utföras.
I villkoren för diagnos/tillstånd 5447 framgår att ny konstruktion är
ersättningsberättigande vid implantat-, distans- eller tandförlust där befintlig
konstruktion inte kan behållas eller byggas om med ett långsiktigt hållbart resultat.

Exempel, implantat installerade i partiellt tandlös käke, under behandlingen
förloras kvarvarande tänder
En patient har i överkäken en bro 11
(21) 22 23, övriga tänder saknas. För
både höger överkäke
(diagnos/tillstånd 5014) och vänster
överkäke (diagnos/tillstånd 5012) har
behandling med delimplantat inletts.
På höger sida har tre implantat
opererats in och på vänster sida två
implantat. Under läkningstiden råkar patienten ut för en olycka och tänderna 11-23
måste avlägsnas.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5447. Tandläkaren föreslår att ytterligare två
implantat installeras och att en hel implantatbro utförs.
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Den fortsatta behandlingen inklusive implantatoperation, implantat och protetisk
implantatkonstruktion är ersättningsberättigande inom diagnos/tillstånd 5447. Hela
behandlingen utförs i detta fall inom en och samma ersättningsperiod. Endast ett av de
tillkommande implantaten (åtgärd 420) liksom operation av detta (åtgärd 421) är
ersättningsberättigande eftersom högst sex implantat ersätts i överkäken under en
ersättningsperiod (se regel E.2).
För implantatbron är åtgärd 864 ersättningsberättigande och åtgärd 886 för de
distanser som behövs.

Exempel, tidigare implantatstödd bro blir täckprotes
En patient har en hel implantatstödd bro i underkäken och förlorar samtliga implantat
på vänster sida. På höger sida finns två implantat kvar i position 43 och 45. Tandläkaren
föreslår att en täckprotes utförs på de två befintliga implantaten på höger sida och på ett
nytt implantat position 33. Som framgår av föreskriftstexten för diagnos/tillstånd 5447
är endast ett nytt implantat ersättningsberättigande på den sida i underkäken som
saknar implantat.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5447. Hela behandlingen inklusive operation,
implantat och täckprotes är ersättningsberättigande inom diagnos/tillstånd 5447. För
täckprotesen är åtgärd 877 ersättningsberättigande. Eftersom det kan innebära
varierande antal implantat som täckprotesen är stödd på får åtgärd 886 för distanser
och åtgärd 878 för förankringselement i dessa fall rapporteras separat.

Exempel, täckprotes på implantat med befintlig protes
För en patient planeras en behandling som innebär att de sista tänderna i underkäken
måste tas bort. Patienten och tandläkaren beslutar att utföra en hel underkäksprotes och
prova hur det fungerar. Om det inte fungerar planeras att ändra protesen till en
täckprotes på två implantat.
När patienten haft protesen i sex månader konstaterar tandläkaren och patienten att
protesen inte fungerar. Två implantat installeras inom diagnos/tillstånd 5001.
Efter inläkning fastställer tandläkaren diagnos/tillstånd 5447. Åtgärd 886 är
ersättningsberättigande för distanser och åtgärd 878 för förankringselement.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5443 och använder åtgärd 839 för rebasering
och inmontering av förankringselement. Åtgärd 839 omfattas inte av regel E.8 och är
därför ersättningsberättigande, trots att protesen är ny.

Exempel, annan skada, lossnad förslutning
En patient söker akut för vassa delar på sin implantatbro. Tandläkaren konstaterar att
ett par fyllningar som försluter skruvgenomgångarna har lossnat.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5447. Tandläkaren fyller skruvgenomgångarna
med komposit och åtgärd 881 är ersättningsberättigande.

Exempel, större akrylatfraktur på helkäksimplantat
En patient har helkäksimplantat i båda käkar sedan många år. Fraktur av proteständer
och akrylatdelar har skett flera gånger i överkäken och reparerats, med tandteknisk
insats, utan varaktig hållfasthet. Nu har en ny fraktur inträffat i överkäken av
proteständer och akrylat.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5447 för överkäken. Tandläkaren bedömer att
även om frontpartiet förstärks med backings har götet sådan utformning att nya
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frakturer kommer att inträffa i sidopartierna. Det finns inga förutsättningar för att
uppnå ett långsiktigt hållbart resultat med reparation. Tandläkaren föreslår att en ny
suprakonstruktion utförs, distanserna kan behållas.
Som framgår av föreskriftstexten är ny konstruktion ersättningsberättigande när
retention av fasad- och ocklusalmaterial inte är möjlig och reparation inte kan ske med
ett långsiktigt hållbart resultat. Åtgärd 864 är ersättningsberättigande för ny
brokonstruktion. I åtgärden ingår all behandling, även cylindrar och fästskruvar.

Diagnos/tillstånd 5448, partiellt tandlös käke med implantatkonstruktion
Exempel, tand förloras bredvid delimplantat, en ny konstruktion byggs ihop
med befintlig konstruktion
En patient har ett delimplantat
tandposition 13-21 och förlorar tand 14
och 15.
Tandläkaren fastställer
diagnos/tillstånd 5035, se regel E.11.
Tandläkaren föreslår en behandling
som innebär att ett nytt implantat
installeras i tandposition 15. Därefter monteras den befintliga implantatbron av och
svetsas samman med den nya implantatkronan i tandposition 15 och ett hängande led i
tandposition 14.
Åtgärd 420 för implantat, åtgärd 421 för operation, åtgärd 852 för implantatkrona och
åtgärd 853 för hängande led är ersättningsberättigande inom diagnos/tillstånd 5035.
Tandläkaren fastställer också diagnos/tillstånd 5448 och åtgärd 884 är
ersättningsberättigande för att bygga ihop den nya delen med den befintliga
implantatbron.

Exempel, tand förloras bredvid delimplantat, en befintlig konstruktion byggs
ut
En patient har ett delimplantat i
tandposition 15-13. Övriga tänder i
överkäken finns. Patienten förlorar tanden
i position 12.
Tandläkaren bedömer att ett hängande led
för 12 kan lödas till den befintliga
implantatbron och fastställer
diagnos/tillstånd 5448. Inom diagnos/tillstånd 5448 finns åtgärd 853 för hängande led
och åtgärd 884 för svetsning till- och ombyggnad av den befintliga bron.

Exempel, ersättningsperioden bryts under en implantatbehandling vid partiell
tandlöshet
En patient är tandlös bakom tandposition 3. Patienten har fått två implantat
inopererade i tandposition 4 och 5. När implantatkronorna ska utföras har en ny
ersättningsperiod påbörjats.
För diagnos/tillstånd 5012 anger regel E.11 att högst samma antal implantatkronor
(åtgärd 852) som implantat (åtgärd 420) är ersättningsberättigande under samma
ersättningsperiod. Åtgärd 852 är därmed inte ersättningsberättigande inom
diagnos/tillstånd 5012. Det beror på att implantaten slutförts i en annan
ersättningsperiod och rapportering är då inte möjlig.
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I detta fall fastställer tandläkaren diagnos/tillstånd 5448. Åtgärd 890 för
implantatkrona och åtgärd 886 för eventuell distans är ersättningsberättigande.

Exempel, lossnade fästskruvar, avmontering av implantatbro
En patient har en implantatstödd bro som blivit rörlig. Vid besöket hos tandläkaren tar
denne bort förslutningarna och skruvar av den rörliga bron. Tandläkaren konstaterar att
en fästskruv frakturerat och ytterligare en har lossnat liksom en av centrumskruvarna.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5448. Tandläkaren avlägsnar den frakturerade
fästskruven, drar åt de andra skruvarna samt återmonterar bron temporärt i avvaktan på
att en ny fästskruv ska levereras. Patienten återkommer två dagar senare och en ny
fästskruv sätts på plats och bron återmonteras.
Åtgärd 882 är ersättningsberättigande för behandlingen. Den inkluderar båda besöken
och all behandling för att montera av, skruva fast lossnade skruvar samt definitivt
försluta skruvgenomgångarna. Åtgärd 888 är ersättningsberättigande för ny fästskruv.

Exempel, delimplantat med porslinsfraktur
En patient har sedan flera år ett delimplantat i tandposition 12-15. En större
porslinsfraktur har skett vid implantatkronan 12. För två år sedan inträffade
porslinsfraktur vid 15 som åtgärdades med att nytt porslin brändes på.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5448. Tandläkaren bedömer att götet är
underdimensionerat och det gjutna titanskelettet medför att porslinet åter kommer att
släppa. Det innebär att en reparation inte kommer att ge ett långsiktigt hållbart resultat.
Som framgår av föreskriftstexten för diagnos/tillstånd 5448 är en ny konstruktion
ersättningsberättigande vid fraktur eller slitage av sådan grad att retention av fasadeller ocklusalmaterial inte är möjlig.

Diagnos/tillstånd 5449, implantatkonstruktion i en- eller tvåtandslucka
samt i tandposition 5 vid diagnos/tillstånd 5011 eller 5034
Exempel, tand förloras bredvid singelimplantat, det befintliga implantatet
byggs ihop med en tandstödd konstruktion
En patient har ett singelimplantat i tandposition 35 och förlorar tand 34. I övrigt finns
samtliga tänder i underkäken. Tandläkaren
bedömer att det bästa alternativet är en bro från
tand 33 med ett hängande led 34 som löds
samman med implantatkronan i tandposition 35.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5033.
Åtgärd 801 i tandposition 33 och åtgärd 804 i
position 34 är ersättningsberättigande.
Diagnos/tillstånd 5449 tillämpas för att koppla
ihop kronan 33 och det hängande ledet 34 med implantatkronan i tandposition 35. Om
den befintliga implantatkronan inte kan användas är en ny implantatkrona 35 som
sammanlöds med hängande ledet 34 till en bro ersättningsberättigande inom
diagnos/tillstånd 5449.
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Exempel, skada på befintlig implantatkrona i en entandslucka, skadade
komponenter
En patient har sedan många år ett singelimplantat i position 11. Patienten har varit med
om en olycka och implantatkronan har slagits ur läge. När kronan avlägsnas visar det sig
att distansens centrumskruv har krökts men att implantatet inte är skadat.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5449. Åtgärd 886 för ny distans och åtgärd
890 för ny implantatkrona är ersättningsberättigande inom diagnos/tillstånd 5449 när
den befintliga kronan inte är möjlig att behålla.

Exempel, skada på befintliga implantatkronor i en tvåtandslucka och samtidig
skada på granntänderna
En patient har implantatkronor 11 och 21 vilka är mer
än två år gamla. Patienten är med om en
olyckshändelse som medför kronfrakturer på
tänderna 12 och 22 samt frakturer på de båda
implantatkronorna.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 4081 för
tänderna i position 12 och 22 och diagnos/tillstånd
5449 för implantatkronorna i tandposition 11 och 21.
Tandläkaren föreslår kronor på tänderna 12 och 22 och nya implantatkronor på
implantaten 11 och 21. Åtgärd 801 är ersättningsberättigande inom diagnos/tillstånd
4081. Åtgärd 890 är ersättningsberättigande inom diagnos/tillstånd 5449.

Exempel, skada på befintlig implantatkrona i en entandslucka och samtidig
förlust av granntand
En patient har sedan många år ett singelimplantat i
tandposition 11. Vid en olycka har tanden 21 slagits ut
och samtidigt har implantatkronan 11 frakturerat.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5449 för
tandposition 11 och diagnos/tillstånd 5033 för
tandposition 21, se regel E.11. Tandläkaren föreslår en
ny implantatkrona på implantatet i position 11 och ett
implantat i position 21.
Inom diagnos/tillstånd 5449 är åtgärd 890 för ny implantatkrona och vid behov åtgärd
886 för ny distans ersättningsberättigande när en befintlig krona inte kan repareras.
Inom diagnos/tillstånd 5033 lämnas tandvårdsersättning för utbytesåtgärd 925 och 926
när ett implantat installeras i en tvåtandslucka.

Exempel, implantatkrona i infraposition
En patient har sedan åtta år en implantatkrona för tanden i position 12.
Implantatkronan är 3 mm kortare jämfört med granntänderna än när den utfördes och
jämfört med tanden 22.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5449 och föreslår att en ny implantatkrona
utförs. Åtgärd 890 är ersättningsberättigande inom diagnos/tillstånd 5449.
Patienten har även en implantatkrona i tandposition 14 som står i infraposition 3 mm.
En ny implantatkrona är inte ersättningsberättigande eftersom den inte finns inom
tandposition 3-3.
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Utbytesåtgärder
Utbytesåtgärderna finns i en egen avdelning i föreskriften.
Citat ur föreskriften:” Utbytesåtgärder används när patienten väljer en annan
behandling än den som är ersättningsberättigande för aktuell diagnos/tillstånd. En
sådan annan behandling är i sig inte ersättningsberättigande men ersättning
motsvarande de ersättningsberättigande åtgärderna ingår i tandvårdsstödet. För att
rapportera utbytt behandling används utbytesåtgärder.”
Följande utbytesåtgärder finns:
•
•

•

Utbytesåtgärder för krona finns när fyllning är den ersättningsberättigade
behandlingen vid reparativ vård.
Utbytesåtgärder för implantat finns för rehabilitering av entandslucka eller
tvåtandslucka. Det finns också utbytesåtgärder för rehabilitering för saknad
tand i position 5 vid tretandslucka när tand 5, 6 och 7 saknas eller vid
friändstandlöshet när tand 5, 6, 7 och 8 saknas. Den ersättningsberättigade
behandlingen är en tandstödd bro.
Utbytesåtgärder för tandreglering finns för rehabilitering av entandslucka eller
tvåtandslucka. Den ersättningsberättigande behandlingen är en tandstödd bro.

Utbytesåtgärder – implantat eller tandreglering i stället för tandstödd
bro
Utbytesåtgärdernas referenspris är samma som för respektive ersättningsberättigande
åtgärd eller behandling.
Bild, en- och tvåtandslucka

Av föreskriften framgår att om patienten
väljer en implantatbehandling eller en
ortodontisk slutning av en- eller
tvåtandslucka i stället för den
ersättningsberättigande behandlingen, som
är tandstödd protetik, är referenspriset för
utbytesåtgärderna motsvarande
referenspriserna för två kronor och ett
hängande led (treledsbro) respektive för
två kronor och två hängande led
(fyraledsbro).
För en- och tvåtandsluckor beräknas tandvårdsersättningen för utbytesåtgärder alltid
för ett stöd på var sida om tandluckan.
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Bild, tand i position 5 saknas

Saknas tand i position 5 vid
diagnos/tillstånd 5011 eller 5034 är den
ersättningsberättigande behandlingen en
tandstödd bro med kronor och ett
hängande led placerat distalt om tand i
position 4. Om patienten i stället väljer
implantat är referenspriset för
utbytesåtgärden motsvarande två kronor
och ett hängande led (åtgärd 801 x 2 och
åtgärd 804). Ersättningen beräknas för två
stöd framför tandlösheten.

Den summa som utbytesåtgärdernas referenspris beräknas på är samma som summan
av referenspriserna för åtgärd 801 x 2 och 804 eller 801 x 2 och 804 x 2.
För utbytesåtgärder vid tandreglering i stället för tandstödd bro är referenspriset för
respektive utbytesåtgärd samma som hela summan för en treledsbro (åtgärd 801 x 2 och
804) respektive en fyraledsbro (801 x 2 och 804 x 2). När patienten väljer att sluta
tandluckan med implantat eller med hjälp av tandreglering i stället för tandstödd bro får
patienten lika mycket tandvårdsersättning oavsett alternativ.
För utbytesåtgärder vid implantat i stället för tandstödd bro är summan av
referenspriserna för åtgärd 801 x 2 och åtgärd 804 respektive 801 x 2 och 804 x 2
fördelad mellan de kirurgiska och protetiska åtgärderna. Fördelningen framgår i
respektive åtgärdstext.

Utbytesåtgärder – implantat
Som framgår av föreskriftstexten är utbytesåtgärderna för behandling med implantat
uppdelade i en kirurgisk och en protetisk åtgärd som avslutas var för sig. I åtgärderna
för operation ingår implantat.
Som framgår av definitionen för slutförd åtgärd, 4 § i föreskriften, är en åtgärd för
implantatkirurgi slutförd när implantat har installerats. Utbytesåtgärden för operation
ska därmed rapporteras inom 14 dagar efter detta, även om friläggning och
distansanslutning ska utföras vid ett senare tillfälle.
Utbytesåtgärder för implantat används för att rehabilitera en-eller tvåtandsluckor eller
när tand i position 5 saknas vid diagnos/tillstånd 5011 eller 5034.
När en skada sker på befintlig implantatkrona eller andra implantatkomponenter i
sådan tandlucka och behandling måste ske på grund av detta, tillämpas
diagnos/tillstånd 5449.
Nedanstående exempel illustrerar hur utbytesåtgärderna kan tillämpas vid olika kliniska
situationer. Exemplen är inte behandlingsförslag.
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Exempel, entandslucka
En patient förlorar tanden i position 14. Patienten väljer att behandla tandluckan med
ett implantat i stället för en tandstödd bro. Efter läkning opererar tandläkare A in ett
implantat och rapporterar utbytesåtgärd 925. I denna utbytesåtgärd ingår både
operationen och själva implantatet.
Referenspriset för åtgärd 925 motsvarar en åtgärd 801.
Tandläkare B utför implantatkronan och rapporterar utbytesåtgärd 926. Referenspriset
för utbytesåtgärd 926 motsvarar en åtgärd 801 och en åtgärd 804. Patienten har därmed
fått lika mycket i tandvårdsstöd som om en tandstödd bro skulle ha utförts.

Exempel, entandslucka, krona på granntand redan utförd
En patient har en entandslucka i tandposition 24. För sex månader sedan utfördes en
krona på tanden i position 23. Patienten valde då att inte fylla ut luckan för 24 men vill
nu att ett implantat utförs i position 24.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5031 och opererar in ett implantat i
tandposition 24. Tandläkaren rapporterar utbytesåtgärd 928 vid operationen eftersom
en krona redan har utförts på en av tänderna som utbytet beräknats på. Referenspriset
för utbytesåtgärd 928 motsvarar en åtgärd 804. Tandläkarens pris innehåller operation
och implantat och är högre än utbytesåtgärdens referenspris. Mellanskillnaden får
patienten betala. När tandläkaren utför kronan används utbytesåtgärd 929 vilken
motsvarar en åtgärd 801. Patienten har därmed fått lika mycket i tandvårdsstöd som om
behandlingen av tanden 23 och tandluckan 24 skulle ha utförts vid samma tillfälle.

Exempel, entandslucka och samtidig kronfraktur på granntänderna
En patient förlorar tanden 11 och frakturerar hörnen på
tänderna 12 och 21. Diagnos/tillstånd 5031 fastställs för
tandposition 11 och diagnos/tillstånd 4081 för tandposition 12
och 21. På grund av tändernas glesställning planeras implantat
för den förlorade tanden 11 och kronor på tänderna 12 och 21.
Tandläkaren föreslår att de tre definitiva kronorna utförs
samtidigt när implantatet läkt in. Patienten får därför
provisoriska kronor för 12 och 21 under behandlingstiden.
När implantatet i tandposition 11 opereras in lämnas tandvårdsersättning för
utbytesåtgärd 925. I och med att denna utbytesåtgärd rapporterats är åtgärd 801 inte
ersättningsberättigande inom två år för tandposition 12 och 21 och åtgärderna är inte
möjliga att rapportera. När tandläkaren utför kronorna lämnas tandvårdsersättning för
utbytesåtgärd 926 för implantatkronan 11. De två kronorna 12 och 21 får patienten
betala själv.
Om tandläkaren i stället valt att utföra kronorna i tandposition 12 och 21 före
implantatbehandlingen skulle tandläkaren, inom diagnos/tillstånd 4081, rapportera
åtgärd 801 för både 12 och 21. När implantatbehandlingen därefter inleds används i
stället utbytesåtgärd 928 vid implantatoperationen. Utbytesåtgärd 925 är inte möjlig att
rapportera. Implantatkronan får patienten själv betala.
Ordningsföljden för utförande och rapportering har ingen betydelse för patientens
tandvårdsstöd. Patienten får lika mycket tandvårdsersättning oavsett ordning.
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Exempel, tvåtandslucka i tandposition 5 och 6
En patient har förlorat tänderna i position 25 och 26. Övriga tänder i vänster överkäke
finns kvar. Tandläkaren föreslår implantatbehandling i stället för broterapi.
Diagnos/tillstånd 5033 fastställs.
Enligt regel E.2 lämnas tandvårdsersättning endast för implantat inom tandposition 5-5
eller för ett implantat i tandposition 6 om ett implantat inte kan placeras inom
tandposition 5-5. Det medför att tandvårdsersättning för utbytesåtgärd implantat
lämnas endast för ett implantat i tvåtandluckan. Detta kan vara placerat i tandposition 5
eller 6.

Exempel, tvåtandslucka, ett implantat med krona och ett hängande led utförs
En patient har förlorat tänderna i position 31 och 41. Tandläkaren fastställer
diagnos/tillstånd 5033 och föreslår att tandluckan behandlas med implantat.
Eftersom framtänderna i underkäken är små ryms endast ett implantat i luckan.
Implantatet ska bära en krona och ett hängande led. Tandvårdsersättning lämnas för
utbytesåtgärd 925 och 927.

Exempel, tand förloras bredvid befintligt singelimplantat, ett nytt implantat
utförs bredvid
En patient har ett singelimplantat i tandposition 21 sedan
flera år och har förlorat tanden i position 22. Tandläkaren
fastställer diagnos/tillstånd 5033. Planerad behandling är
ett implantat med krona i tandposition 22.
Tandvårdsersättning lämnas för utbytesåtgärd 925 och 926.

Exempel, två entandsluckor med en tand emellan behandlas med implantat
En patient har förlorat tänderna 12 och 14. Tand 15 är stöd
i en bro från tand 15 till 17. Även tand 11 är stöd i en bro
från tand 11 till 25. Två stycken singelimplantat planeras.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5031 för
tandposition 14 respektive 12. Tanden i position 13 finns
kvar mellan tandluckorna.
Som framgår av regel E.4 kan tand som använts för
beräkning av tandvårdsersättning i en tandlucka, inte användas för beräkning av
tandvårdsersättning i ytterligare tandlucka. Det innebär att för den första tandluckan
används utbytesåtgärd 925 och 926 och för andra tandluckan utbytesåtgärd 928 och 929.

Exempel, patient med implantat installerat i annat land, implantatkrona saknas
En patient har förlorat tanden i position 12. En implantatoperation har skett utomlands
och ett implantat finns installerat. En implantatkrona ska utföras.
Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5031 och utför en krona på implantatet.
Tandvårdsersättning lämnas för utbytesåtgärd 926. Tandläkaren rekommenderar
patienten att kontakta Försäkringskassan för att undersöka om tandvårdsstöd för
utlandsvård för implantatoperationen kan lämnas.
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Exempel, entandslucka uppkommer efter att krona på granntand utförts
En patient har fått en krona på tand 21. Efter några månader förlorar patienten tand 11.
För att ersätta tanden 11 planeras ett implantat. Eftersom åtgärd 801 nyligen utförts på
tanden i position 21 förhandsprövas behandlingen enligt regel E.9 första stycket – ny
skada på annan tandposition.
Exempel, granntand frakturerar efter att singelimplantat utförts
En patient har fått ett singelimplantat i tandposition 11 med tandvårdsersättning för
utbytesåtgärder. Vid en olycka, mindre än två år efter att implantatet utförts, slås
granntanden 21 av och en krona behöver utföras.
Eftersom åtgärd 801 för tanden i position 21 nyligen använts för att beräkna
tandvårdsersättningen vid utbytesterapin med implantat förhandsprövas behandlingen
enligt regel E.9 första stycket – om konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre
våld. Detta gäller även för tand som använts för beräkning av tandvårdsersättning vid
utbyte.
Tabell, sammanfattning för utbytesåtgärder implantat
Behandling
Enbart utbyte

Ett implantat i entandslucka, d/t
5031, 5036, eller i tandposition 5
vid d/t 5011, 5034
Två implantat i tvåtandslucka, d/t
5033, 5037
Ett implantat och ett hängande
led i tvåtandslucka, d/t 5033,
5037
Ett implantat i tvåtandslucka, d/t
5033, 5037

Utbytesåtgärd
Krona utförd på en
av tänderna som
utbytet beräknas på
Kirurgi
Protetik
928
929

Kronor utförda på
båda tänderna som
utbytet beräknas på
Kirurgi
Protetik
928
-

Kirurgi
925

Protetik
926

931

932

933

934

933

-

925

927

928

930

928

-

925

926

928

929

928

-

Utbytesåtgärder – tandreglering
Från den 1 juli 2010 är det möjligt att välja tandreglering för slutning av en- eller
tvåtandslucka i stället för den ersättningsberättigande behandlingen som är en
tandstödd bro med två stöd och ett respektive två hängande led. Lika mycket
tandvårdsersättning lämnas för behandlingen oavsett om tandstödd bro, implantat eller
tandreglering behandlar tandluckan.
All behandling och apparatur som behövs för tandregleringsbehandlingen liksom
retention och uppföljning ingår i utbytesåtgärderna för tandreglering, precis som vid
annan tandregleringsbehandling. Om ytterligare en tandlucka skapas i terapeutiskt syfte
för att kunna genomföra behandlingen ingår slutning av den terapeutiskt skapade
luckan i behandlingen av den ursprungliga tandluckan.

Denna handbok kommer att uppdateras. Information om uppdateringar kommer att finnas på
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets hemsida www.tlv.se
Version 1.0 Publiceringsdatum 2010-07-01

38 (38)

Nedanstående exempel illustrerar hur utbytesåtgärderna är möjliga att tillämpa vid olika
kliniska situationer. Exemplen är inte behandlingsförslag.

Exempel, slutning av entandslucka, ytterligare tand behöver extraheras som
del av behandlingen
En patient har förlorat tanden i position 14 och tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd
5031. För att sluta tandluckan föreslår tandläkaren behandling med tandreglering. För
att slutresultatet ska bli bra behöver tand i position 24 också extraheras som en del av
tandregleringsbehandlingen.
Som framgår av föreskriftstexten så ingår slutning av den terapeutiskt skapade luckan i
behandlingen av den ursprungliga tandluckan om ytterligare tandlucka skapas för att
kunna genomföra behandlingen. För tandregleringsbehandlingen lämnas
tandvårdsersättning för utbytesåtgärd 940.

Exempel, slutning av två entandsluckor
En patient har förlorat tänderna i position 44 och 35. Övriga tänder i underkäken finns
och har en bra prognos. Tandläkaren fastställer diagnos/tillstånd 5031 för respektive
tandlucka. Efter utredning föreslår tandläkaren att luckorna sluts med hjälp av
tandregleringsbehandling i stället för med protetisk behandling.
Tandvårdsersättning lämnas i detta fall för två stycken utbytesåtgärd 940, en för vardera
tandluckan. Se regel E.14 för utbytesåtgärd ortodonti.
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