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Information om ändringar i föreskriften om 
statligt tandvårdsstöd, till den 15 januari 2020 
 
Sammanfattning 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat om ändringar i det statliga 
tandvårdsstödet till 15 januari 2020 för att ytterligare förbättra regelverket. Till denna gång har 
området för behandling av parodontala sjukdomar och viss annan kirurgisk behandling inom 
tandvårdsstödet setts över. Det innebär bland annat nya åtgärder för kirurgisk behandling av 
parodontit och periimplantit samt preprotetisk friläggning med lambå.  

En ny åtgärd tillförs för omfattande preprotetisk friläggning med lambå när retention saknas vid 
kraftigt nedslitna tänder som ska rehabiliteras med tandstödd protetik inom tandvårdsstödet. 
Vidare tillförs en separat åtgärd för läkdistans när en implantatkonstruktion inte kan 
återmonteras exempelvis vid periimplantit eller skada. 

Myndigheten har även fortsatt med att språkligt och strukturellt se över föreskrifterna så att de 
är enhetliga och för att de ska bli ännu mer tydliga och enkla att tillämpa. Översynen har denna 
gång gällt tillståndens rubriker och villkor samt åtgärdernas restriktionstexter. 
 
Den nya föreskriften från den 15 januari 2020 får beteckningen HSLF-FS 2019:9.  

Den nya föreskriften, HSLF-FS 2019:9, kommer från tryckeriet den 19 juni 2019. Samtidigt 
publiceras föreskriften på TLV:s webbplats som pdf-fil för utskrift, och går då även att beställa 
från Norstedts juridik i tryckt form.  

Nedan finns en kort beskrivning av de olika ändringarna i föreskriften. En sammanfattning i 
tabellform av de viktigaste ändringarna återfinns sist i dokumentet. 
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Behandling av parodontala sjukdomar  
Översynen av området parodontala sjukdomar och annan kirurgisk behandling syftade till att 
förenkla och förbättra regelverket så att det är anpassat till dagens behandlingsprinciper enligt 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Översynen syftade även till att åtgärderna för kirurgisk 
behandling ska ha tydliga gränser och vara enhetliga med det övriga regelverket för kirurgiska 
åtgärder inom tandvårdsstödet. Ett annat mål var att förbättra uppföljningen av behandling av 
parodontit och periimplantit i Sverige. Till den 15 januari 2020 tillförs två nya åtgärder för 
kirurgisk behandling av parodontit och två nya åtgärder för kirurgisk behandling av 
periimplantit samt en tilläggsåtgärd för kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant vid 
samma operationstillfälle. Dessa åtgärder ersätter åtgärder 441–445 som upphör.  
 

Tillstånd 3043 Parodontit 
Nya åtgärder 451 och 452 för kirurgisk behandling av parodontit, samt tilläggsåtgärd 409 för 
kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant vid samtidig parodoperation tillförs tillstånd 
3043. Villkor tillförs för åtgärd 451 och 452 om att skäl till varför parodontalkirurgi behöver 
utföras och aktuellt fickstatus för operationsområdet ska dokumenteras i patientjournalen. 
Åtgärd 441, 442 och 444 tas bort. Villkorstext om lokal mjukvävnadsretraktion tas bort och finns 
framöver endast inom tillstånd 3046. 
 

Tillstånd 3044 Periimplantit  
Nya åtgärder 453 och 454 för kirurgisk behandling av periimplantit tillförs tillstånd 3044. För 
åtgärd 453 och 454 tillförs villkor om dokumentation av skäl till varför kirurgisk behandling 
behöver utföras samt av aktuellt fickstatus för tänder som opereras för parodontit vid samma 
operationstillfälle. Åtgärd 441, 443 och 445 tas bort. Ny åtgärd 892 för läkdistans tillförs. 
 

Tillstånd 3046 Andra sjukdomar eller tillstånd i vävnaderna kring tänder eller 
implantat 
Ny åtgärd 451 för parodontal mjukvävnadskirurgi vid tand tillförs tillstånd 3046 samtidigt som 
åtgärd 311, 312, 341 och 441–443 tas bort. Vid implantat kan uppstå andra problem som inte är 
periimplantit men som ändå måste behandlas kirurgiskt. I dessa fall kan åtgärd 407 tillämpas 
enligt strecksatsen övrig kirurgi som kräver lambå och som inte inryms i annan 
ersättningsberättigande åtgärd för kirurgi. Rubriken för åtgärd 407 justeras genom att ordet 
dentoalveolär tas bort så att det tydligare ska framgå att den även kan tillämpas för kirurgi vid 
implantat t.ex. lambåoperation vid apikal bennedbrytning som inte är periimplantit. 
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Nya åtgärder 451 – 454 för kirugisk behandling av parodontit eller periimplantit 
Fyra nya åtgärder tillförs: Åtgärd 451 och 452 för parodontalkirurgi vid tänder med parodontit 
och åtgärd 453 och 454 för kirurgisk behandling av periimplantit. Åtgärd 453 och 454 tillämpas 
även i de fall både implantat och tänder opereras vid samma tillfälle. 
 
Operationsområdets storlek avgör vilken åtgärd som ska tillämpas. Åtgärd 451 tillämpas i en 
kvadrant eller inom tandposition 3–3 vid operation av 1–4 tänder med parodontit och  
åtgärd 453 i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 vid operation av 1–3 implantat eller 1–2 
implantat med periimplantit samt ev. tänder med parodontit i samma operationsområde.  
Åtgärd 452 och 454 tillämpas vid mer omfattande operation än åtgärd 451 och 453, det vill säga 
vid operation i flera kvadranter eller av fler tänder/implantat i en kvadrant/inom tandposition 
3–3. 

Tilläggsåtgärd 409 för kirurgisk avlägsnande av tand i annan kvadrant än 
parodontalkirurgi 
En ny tilläggsåtgärd 409 införs för kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband 

med parodontalkirurgiska åtgärder. Åtgärden är ersättningsberättigande endast tillsammans med 

åtgärd 451, 452, 453 eller 454 i annan kvadrant under samma dag. 

Tilläggsåtgärd 446 – 448 för rekonstruktiv behandling  
Tilläggsåtgärd 446 och 447 kan endast kombineras med åtgärd 451 och 452 för 
parodontalkirurgi vid tänder. Åtgärd 448 kan endast kombineras med åtgärd 451 för 
parodontalkirurgi vid tänder. 

Tillstånd 5061 och 5062 för parodontalt skadat bett med behov av protetisk 
stabilisering 
Tydligare villkor och förenkling vid tillämpning av tillstånd 5061/5062 genom att samtliga 
åtgärder som ingår i den sammanbundna konstruktionen för att stabilisera de mobila tänderna 
ska rapporteras inom tillstånd 5061 respektive 5062. 

Åtgärd 311 och 201 för information eller instruktion 
Åtgärdstexten i åtgärd 311 och 201 förtydligas med att såväl information som instruktion ska 
vara utförlig. 

Åtgärd 341 – 343 för mekanisk infektionsbehandling 
Ett mindre förtydligande i åtgärd 343 om att 90 minuter eller mer avser total tidsåtgång under 
samma dag. 

Åtgärd 209 för omfattande tandstensborttagning 
Åtgärd 209 är ersättningsberättigande när den tillämpas som enda åtgärd eller när den vid 
besöket endast kombineras med åtgärd 201, 311, 312 eller 362. Från den 15 januari 2020 kan 
åtgärd 209 även kombineras med åtgärd 113 om mindre undersökning behövs vid samma besök. 
Åtgärdstexten i åtgärd 113 justeras och exempel om tillämpning kommer i handboken till 2020. 

Annan angränsande kirurgisk behandling 

Restriktioner för kirurgiska åtgärder 
I inledningstexten till 400-åtgärderna förtydligas att i åtgärd 404, 405, 408, 409, 427, 428, 430, 
431, 432, 451, 452, 453 och 454 ingår tandborttagning i samma kvadrant som lambåoperationen 
utförs. Motsvarande restriktioner finns även i åtgärdstexterna för de angivna åtgärderna. 
 
I inledningstexten för 400-åtgärderna framgår även att i åtgärderna för lambåoperation ingår 
biopsi. Restriktioner tillförs åtgärd 163 Biopsi och de aktuella operationsåtgärderna som 
innebär att åtgärd 163 inte är ersättningsberättigande samma dag som åtgärder för 
lambåoperation.  
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Tillstånd 5051 vid avsaknad av retention  
Inom tillstånd 5051 Avsaknad av retention är åtgärder ersättningsberättigande för 
rotbehandling och preprotetisk friläggning med lambå när retention saknas för att tänder ska 
kunna behandlas med tandstödd protetik som ersätts inom tandvårdsstödet. En ny åtgärd 408 
tillförs för mer omfattande preprotetisk friläggning med lambå. Villkor för att åtgärd 408 ska 
vara ersättningsberättigande framgår i villkorstexten för tillstånd 5051, se vidare under åtgärd 
408.  
 

Åtgärd 407 för övrig kirurgi eller plastik  
Åtgärd 407 kan tillämpas för preprotetisk friläggning med lambå vid en eller flera tänder, oavsett 
antal. Det vill säga även när fem tänder eller fler friläggs men övriga villkor för åtgärd 408 inte är 
uppfyllda. Ett villkor är att tänderna ska förses med tandstödd protetik inom tandvårdsstödet. 
 

Åtgärd 408 för preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 
Ny åtgärd för preprotetisk friläggning med lambå vid fem eller fler tänder som ska behandlas 
med tandstödd protetik inom tandvårdsstödet. Flera av tänderna ska ha omfattande tandslitage 
eller kronfraktur som innebär att mindre än halva kronhöjden återstår på högsta stället.  
Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per käke och ersättningsperiod.  

Åtgärd 420 för implantat 
Åtgärden blir en tilläggsåtgärd till åtgärd 421, 423 eller 425 för implantatoperation och kan 
endast rapporteras tillsammans med dessa.  

Åtgärd 429 för kirurgiskt avlägsnande av implantat 
Åtgärd 429 begränsas till att vara ersättningsberättigande en gång per tandposition och 
ersättningsperiod. Åtgärden är inte heller ersättningsberättigande i samma kvadrant under 
samma dag som åtgärd 435 eller 436 för avlägsnande av implantat. 

Åtgärd 435 och 436 för avlägsnande av ett implantat 
Kravet om att ett implantat som avlägsnas utan operation inte ska vara integrerat tas bort. 
Åtgärderna kan därmed tillämpas för avlägsnande av implantat utan operation även när 
implantatet till viss del är integrerat.  
 

 

Ändringar inom reparativ och rehabiliterande vård 
 

Regel D.7, Reparativa åtgärder, krona eller utbytesåtgärd vid karies, fraktur, 
förlust av tandsubstans, förlust av fyllningsmaterial eller tandslitage 
Regel D.7 som reglerar när reparativa åtgärder med fyllning eller krona är ersättnings-
berättigande kompletteras med att även omfatta tandslitage. Regel D.7 förs in i tillstånd 4071, 
4072 och 4073. 

Tillstånd 5031 och 5036 vid separerad molar 
Villkoren för åtgärd 801 och 804 vid tandlucka som uppkommer vid separation av molar har 
förtydligats i tillstånd 5031 och 5036. Detta framgick tidigare endast av regel E.5 som ska reglera 
omgörning. Ändringen medför ingen ändrad tillämpning jämfört med tidigare. 

Ny åtgärd 892 för läkdistans 
Ny åtgärd för läkdistans per styck införs. Åtgärden är ersättningsberättigande vid periimplantit 
eller vid komplikationer som innebär att befintlig implantatstödd konstruktion inte kan 
återmonteras. Åtgärden kan endast tillämpas när omgörningstiden passerats såvida inte något 
av undantagen i regel E.9 föreligger. 
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Språklig översyn samt mindre justeringar i tillstånd och 
åtgärder 

Språkliga ändringar – tillstånd  
TLV har till 2020 gjort en språklig översyn av tillståndens rubriker och villkorstexter. 
Målsättningen har varit att tillståndens rubriker ska vara enkla och tydliga. De ska endast 
beskriva eller ringa in det aktuella tillståndet och all text i rubriken som anger villkor för 
tillståndet har flyttats till kolumnen för villkor. Dessutom har en del rubriker och villkor kunnat 
förkortas och göras mer tydliga. I tillstånd 3111, 4076, 4078, 4882, 4883, 4884, 5001, 5002, 
5042, 5046, 5443, 5444, 5445 och 5447 har mer omfattande språkliga ändringar gjorts. 
 

Språkliga ändringar – åtgärder  
En språklig översyn har även gjorts av åtgärdernas restriktionstexter så att dessa är enhetliga. 
Restriktionstexter är exempelvis Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per 
tandposition och dag eller Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 
xxx och yyy för samma käke under samma dag. Restriktionstexterna har också kunnat 
förkortas och förenklas, bl.a. genom att ordet patient tagits bort i samtliga åtgärdstexter. En 
grund för ersättningsregler och åtgärder är att dessa avser behandling för en patient. Detta 
förtydligas i 2 § HSLF-FS 2019:9 och därmed behöver inte ordet patient skrivas ut i åtgärderna. 
 

Korsvisa restriktioner  
Restriktioner mellan olika åtgärder kan framgå på olika sätt i föreskrifterna. Exempelvis i C-, D- 
och E-regler, åtgärdernas restriktionstexter, åtgärdsrubriker, övrig åtgärdstext eller i 
inledningstexten till åtgärdsgrupper. Samtliga är juridiskt bindande. 
 
TLV har under året haft en arbetsgrupp tillsammans med Försäkringskassan för att se över alla 
restriktioner och om de kan programmeras i IT-stödet. Det underlättar för tandvården när det 
inte går att göra fel. Översynen har även sett över hur restriktionerna bör uttryckas i föreskriften 
och kommit fram till att korsvisa kontroller bör finnas för åtgärder som avser samma typ av 
behandling. Därför bör exempelvis restriktioner mot åtgärd 207, 208 och 209 skrivas ut i åtgärd 
341–343 som också avser borttagande av tandsten. Åtgärd 207 och 208 har även restriktioner 
mot åtgärd 205 och 206 varför korsvisa restriktioner även bör skrivas ut i dessa två åtgärder mot 
åtgärd 207, 208 och 209. På motsvarande sätt framgår korsrestriktioner nu tydligare i 
föreskriften mellan åtgärd 115/116 för konsultation och undersökningsåtgärderna. 
 

Tilläggsåtgärder 
Samtliga tilläggsåtgärder får samma formulering om när de är ersättningsberättigande och ordet 
tilläggsåtgärd placeras sist i åtgärdsrubriken. Tilläggsåtgärd innebär att åtgärden är 
ersättningsberättigande endast tillsammans med annan åtgärd som måste utföras och 
rapporteras vid samma tillfälle. 
 

Mindre justeringar i tillstånd och åtgärder 

Tillstånd 3046, 3111 och 5052 
Mindre justeringar som inte påverkar tillämpningen av tillstånden men gör rubriktext och villkor 
mer korrekta. 

Tillstånd 3162  
Tillstånd 3162 avser instabil ocklusion i samband med långvarig käkledssmärta eller 
symtomatisk käkledsartros. De två sista strecksatserna i rubriken om tvångsföring och 
otillräckligt antal tandpar i ocklusion tas bort liksom villkorstexten om dessa. Detta eftersom de 
endast är exempel på instabil ocklusion vid långvarig käkledsmärta eller symtomatisk 
käkledsartros. Ingen ändrad tillämpning. 
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Tillstånd 5011 och 5012 för friändstandlöshet 
Villkorstext om tandstödd protetik tas bort så att tillstånden blir enhetliga med tillstånd 5013–
5016 för friändstandlöshet.  

Åtgärd 205, 206, 321 
Endast en åtgärd för fluorbehandling är ersättningsberättigande under samma dag. 

Åtgärd 542, 822, 823, 883 och 884 
Nämnda åtgärder ändras från att vara ersättningsberättigande en gång per tandposition/käke 
och behandlare under samma dag till en gång per tandposition eller käke under samma dag. 

Åtgärd 701–707 samt utbytesåtgärd 921 och 922 
Restriktionerna mellan åtgärd 701–707, 921 och 922 har justerats och förenklats utan ändrad 
tillämpning. 

Åtgärd 831 – 839 
Restriktionerna görs enhetliga så att endast en av åtgärderna för justering eller reparation av 
avtagbar protes är ersättningsberättigande under samma dag vid samma mottagning. Undantag 
från detta är att åtgärd 833 kan ersättas samma dag som åtgärd 836 eller 837. 
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Kort sammanfattning av de viktigaste ändringarna till den 15 
januari 2020, i den ordning de förekommer i föreskriften 

Var i 
föreskriften 

 
Ändring 

Tillstånd 3043 Åtgärd 441, 442, 444 och 448 tas bort. Nya åtgärder 451, 452 för parodontal-
kirurgi samt tilläggsåtgärd 409 tillkommer. Nya dokumentationskrav för 
åtgärd 451 och 452. Villkor om lokal mjukvävnadsretraktion vid tand tas bort 
och finns endast i tillstånd 3046. 

Tillstånd 3044 Åtgärd 441, 442, 444 tas bort. Nya åtgärder 453, 454 för kirurgisk behandling 
och 892 för läkdistans tillkommer. Nya dokumentationskrav för åtgärd 453 
och 454. 

Tillstånd 3046 Åtgärd 311, 312, 341, 441, 442 och 443 tas bort. Ny åtgärd 451 tillkommer. 
Nytt dokumentationskrav för åtgärd 451. 

Regel D.7 Regel D.7 utökas att även gälla skador orsakade av tandslitage. Regeln har 
tillförts tillstånd 4071, 4072 och 4073. 

Tillstånd 5031 
och 5036 

Villkoren för åtgärd 801 och 804 vid separation av molar förtydligas. Medför 
ingen ändrad tillämpning. 

Tillstånd 5051 Ny åtgärd 408 för omfattande preprotetisk friläggning med lambå tillförs. 
Villkor anges när åtgärd 408 är ersättningsberättigande. 

Åtgärd 163 Nya restriktioner innebär att åtgärden inte är ersättningsberättigande samma 
dag som åtgärd för lambåoperation utförs. 

Åtgärd 201 och 
311 

Åtgärdstexten i åtgärd 311 och 201 förtydligas med att såväl information som 
instruktion ska vara utförlig. 

Åtgärd 205, 
206 och 321 

Endast en av åtgärderna för fluorbehandling är ersättningsberättigande för 
patienten under samma dag.  

Åtgärd 207, 
208, 209, 341, 
342 och 343 

Restriktioner att åtgärderna inte är ersättningsberättigande tillsammans med 
någon annan av dessa åtgärder under samma dag med samma behandlare 
skrivs ut i samtliga dessa åtgärdstexter (korsrestriktioner). 

Åtgärd 209 
och 113 

Åtgärd 209 kommer att kunna kombineras med åtgärd 113 när en mindre 
undersökning behövs i samband med tandstensborttagning.                                                                                                             

Åtgärd 343 Ett mindre förtydligande i åtgärd 343 om att 90 minuter eller mer avser total 
tidsåtgång under samma dag. 

Åtgärd 407 Ordet dentoalveolär tas bort i rubriken så att det tydligare framgår att den 
även kan tillämpas för kirurgi vid implantat, t.ex. lambåoperation vid apikal 
bennedbrytning som inte är periimplantit. 

Åtgärd 408 Ny åtgärd för preprotetisk friläggning med lambå av 5 eller fler tänder som 
ska behandlas med tandstödd protetik inom tandvårdsstödet och där mindre 
än halva kronhöjden återstår för flera av tänderna. 

Åtgärd 409 Ny tilläggsåtgärd för kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i 
samband med parodontalkirurgiska åtgärder. Åtgärden är 
ersättningsberättigande endast tillsammans med åtgärd 451, 452, 453 eller 
454 i annan kvadrant under samma dag. 

Åtgärd 420 Åtgärden blir en tilläggsåtgärd och kan endast rapporteras tillsammans med 
åtgärd 421, 423 eller 425. 

Åtgärd 435 
och 436 

Åtgärdstexten justeras så att åtgärderna även kan tillämpas när ett implantat 
är delvis integrerat och det kan tas bort utan operation. 
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Var i 
föreskriften 

 
Ändring 

Åtgärd 446, 
447 och 448 

Tilläggsåtgärd 446–448 kan endast kombineras med åtgärder för 
parodontalkirurgi vid tänder. 

Åtgärd 451 Ny åtgärd för parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 vid 
en till fyra tänder med parodontit.  

Åtgärd 452 Ny åtgärd för parodontalkirurgi i flera kvadranter eller vid fem eller fler 
tänder i en kvadrant eller inom tandposition 3–3.  

Åtgärd 453 Ny åtgärd för kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 
av 1–3 implantat med periimplantit eller 1–2 implantat och samtidig 
parodontalkirurgi vid tänder med parodontit inom samma område. 

Åtgärd 454 Ny åtgärd för kirurgisk behandling i flera kvadranter av implantat med 
periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit eller mer 
omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 än 
vad som ingår i åtgärd 453.  

Åtgärd 822–
823 

Restriktionen justeras så att åtgärden är ersättningsberättigande en gång per 
käke och dag, men inte per behandlare.                                          

Åtgärd 831–
839  

Restriktionerna görs enhetliga så att endast en av åtgärderna är 
ersättningsberättigande under samma dag vid samma mottagning. Undantag 
från detta är att åtgärd 833 kan ersättas samma dag som åtgärd 836 eller 837. 

Åtgärd 848 Åtgärden ändras till att vara ersättningsberättigande en gång per 
tandposition, ersättningsperiod och mottagning. Tandvårdsstöd kan därmed 
lämnas om betthöjning behöver förändras eller kompletteras på en annan 
mottagning.    

Åtgärd 883–
884 

Restriktionen justeras så att åtgärden är ersättningsberättigande en gång per 
käke och dag, men inte per behandlare.     

Åtgärd 892 Ny åtgärd för läkdistans som är ersättningsberättigande vid periimplantit eller 
vid komplikationer när befintlig implantatstödd konstruktion inte kan 
återmonteras.  

Språkliga 
ändringar 

Tillståndens rubriker har förenklats och förtydligats. All text i rubriker som 
avser villkor för tillstånd har flyttats till kolumnen för villkor.  

I åtgärdstexterna har ordet patient tagits bort vilket gör texterna kortare och 
enklare att läsa. Att tillstånd och åtgärder tillämpas för en patient förtydligas i 
2 § föreskriften. 

Tilläggs-
åtgärder 

Samtliga tilläggsåtgärder får samma formulering om när de är 
ersättningsberättigande och ordet tilläggsåtgärd placeras sist i 
åtgärdsrubriken. Tilläggsåtgärd innebär att åtgärden är 
ersättningsberättigande endast tillsammans med annan åtgärd som måste 
utföras och rapporteras vid samma tillfälle. 

Övergångs-
regler 

En ny övergångsbestämmelse införs. Bestämmelsen tydliggör att för åtgärder 
som slutförts före den 15 januari 2020 tillämpas de föreskrifter som gällde vid 
tidpunkten för slutförandet. 

 
 


