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Kort sammanfattning av de viktigaste ändringarna till den 15 januari 

2018, i den ordning de förekommer i föreskriften 

Var i föreskriften Ändring 

4 § Definition för utbytesåtgärd tillförs. 

6 § STB kan användas för nya åtgärder 207, 208 och 209 för 
tandstensborttagning. 

Tillstånd 1001–
1302 

Justering av vilka åtgärder som är ersättningsberättigande inom respektive 
tillstånd för undersökning. Villkor tillförs tillstånd 1001–1302 om att skäl för 
röntgenundersökning åtgärd 123–126 och tomografiundersökning åtgärd 
131–134 ska noteras i patientjournalen.  
Justerade rubriker för tillstånd 1301 och 1302. 

Tillstånd 2031 Nytt tillstånd för Tandsten på tänder eller implantat. 

Tillstånd 3046, 
3111, 3161 

Förtydligande att tillstånden inte kan tillämpas när det finns ett annat 
specifikt tillstånd för sjukdomen eller skadan inom tandvårdsstödet. 

Tillstånd 3152 Nytt tillstånd för Traumatiserande ocklusion. 

Tillstånd 5006 Nytt tillstånd för lucka där rot/rötter finns kvar som ska behandlas och 
behållas, men luckan behöver åtgärdas temporärt med avtagbar protes. 

Tillstånd 5033 och 
5037 

Vid tvåtandslucka 6-7 är endast bro med stöd på var sida om luckan 
ersättningsberättigande. Kopplad konstruktion ersätts inom tillstånd 5037, 
men inte mellan bräckligt ändstöd och implantat (dvs endast mot sida utan 
bräckligt ändstöd). 

Tillstånd 5071 och 
5072 

Regel E.0 för dokumentation tas bort ur tillstånd 5071–5072, särskilda 
dokumentationskrav finns redan för dessa tillstånd. Förtydligande att 
tillstånden inte ska tillämpas för behandling av tandlöshet. 

Tillstånd 5903–
5914 

Åtgärd 900 tillförs samtliga tillstånd. Rubriker och villkorstexter förtydligas 
och justeras språkligt. I de tillstånd där villkoren justerats följer en kort 
beskrivning nedan: 

Tillstånd 5903 Villkor tillförs när tandreglering är ersättningsberättigande vid agenesier. 

Tillstånd 5906 Tydligare villkor när tandreglering är ersättningsberättigande vid öppna bett. 

Tillstånd 5907 Tandreglering är ersättningsberättigande vid anterior eller lateral 
tvångsföring med glidning minst 2 mm, eller vid saxbett med eller utan 
tvångsföring men med färre än två ockluderande tandpar. 

Tillstånd 5908 Tydligare villkor när tandreglering är ersättningsberättigande vid 
vävnadsskadande bettavvikelse. 

Tillstånd 5909 Villkoren för det sammanlagda platsunderskottet när tandreglering är 
ersättningsberättigande sänks till 6 mm för överkäken 3–3 och 7 mm för 
underkäken 3–3. Ytterligare möjlighet tillförs för behandling av 
trångställning i underkäken. 

Tillstånd 5913 Villkoren ändras för tandregleringsbehandling av tand i avvikande läge. 

Tillstånd 5914 Behandling av mindre funktionell bettavvikelse flyttas till tillstånd 5907, 
Funktionell bettavvikelse eller saxbett. 

Inledningstext till 
åtgärdsgrupper 

Inledningstexterna förtydligas med att i åtgärderna ingår alla material och 
moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställnings-
metod inklusive all materialkostnad. För vissa åtgärdsgrupper tillförs 
ytterligare beskrivning om vad som ingår i åtgärderna. 
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Var i föreskriften Ändring 

Åtgärd 115–116  Ny inledningstext som förtydligar vad som ingår i konsultationsåtgärderna. 

Åtgärd 123–126  I villkoren för tillstånd 1001–1302 framgår att skäl för röntgenundersökning 
åtgärd 123–126 ska noteras i patientjournalen. 

Åtgärd 131–134 Åtgärd 131 omfattar en kvadrant eller tandposition 3–3, undersökning av 
sinus flyttas från åtgärd 133 till åtgärd 132 och traumautredning tas bort i 
åtgärd 133. I villkoren för tillstånd 1001–1302 framgår att skäl för 
tomografiundersökning åtgärd 131–134 ska noteras i patientjournalen. 

Åtgärd 207–209 Tre nya åtgärder med olika tidsåtgång för borttagande av supragingival 
tandsten som hälsofrämjande insats utan att patienten har sjukdom. Åtgärd 
209 ersätts även vid gingivit eller mukosit, men är endast 
ersättningsberättigande vid separat besök. 

Åtgärd 301–304 Antalet åtgärder för sjukdoms- eller smärtbehandling utökas till fyra och 
vissa behandlingar omfördelas mellan åtgärderna. Åtgärd 303 justeras 
avseende tidsåtgång till att vara mellan åtgärd 302 och nya 304. För åtgärd 
304 är endast de behandlingar som anges i åtgärdstexten 
ersättningsberättigande och till den åtgärden finns nya allmänna råd.  

Åtgärd 322 Förtydligas med att det ska finnas en exspektansperiod efter exkavering 
innan permanent terapi kan utföras samt att en långtidstemporär fyllning 
ingår. 

Åtgärd 480 Justeras med att åtgärden även kan tillämpas om sjukvårdskontakt krävs 
innan ingrepp för kontroll av koagulation.  

Åtgärd 520–521 Ny åtgärd 520, för akut endodontisk behandling hos annan behandlare än 
den som ska utföra rotbehandlingen. Kan tillämpas såväl för 
kavumextirpation som för rensning. Åtgärd 521 tillämpas endast för 
kavumextirpation. 

Åtgärd 606 Förtydligas att åtgärden tillämpas för individuell instruktion och 
information. 

800-åtgärder Förtydligas i både inledningstexter till de olika åtgärdsgrupperna samt i 
enskilda åtgärder vad som ingår i åtgärderna. 

Åtgärd 847 Är inte ersättningsberättigande under samma ersättningsperiod som åtgärd 
900–908.  

Åtgärd 881  Åtgärden kan endast tillämpas för fast implantatförankrad konstruktion. 

Ny åtgärd 900 Åtgärden tillämpas för tandregleringsbehandling upp till 6 månader. 

Åtgärd 900–908  Åtgärderna kan inte kombineras med varandra, med åtgärd 847, eller med 
utbytesåtgärd 940/941 under samma ersättningsperiod. 

Utbytesåtgärder Tydligare inledningstext till respektive grupp av utbytesåtgärder om vad som 
ingår i åtgärderna. Justerade rubriker till utbytesåtgärd 925–929 och 940–
941 som anger att det är ett utbyte mot den ersättningsberättigande 
behandlingen, en tandstödd bro. 

 
 


