
                 

 

       

Tandvårds- och läkemedels
förmånsverkets författningssamling 

TLVFS 2009:6
Utkom från trycket 

den 16 december 2009

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och 
allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt 
tandvårdsstöd; 

beslutade den 19 november 2009. 

Tandvårds- och läkemedelförmånsverket föreskriver med stöd av 2 och 5 §§ 

förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd i fråga om Tandvårds

och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 

2008:1) om statligt tandvårdsstöd 

dels att de allmänna råden med rubrik Slutförd åtgärd i bilaga 3 ska upp

höra att gälla, 

dels att 4 § samt de allmänna råden till 4 § ska ha följande lydelse, 

dels att diagnos/tillstånd 5042 och regel E.6 samt E.9 i bilaga 1 ska ha 

följande lydelse, 

dels att åtgärd 836 och 837 i bilaga 2 ska ha följande lydelse, 

dels att de allmänna råden rörande Åtgärd 491, 492, 591, 691, 891, 990 

ska ha följande lydelse. 

Definitioner 
4 § 

Infraocklusion 
Med infraocklusion avses en tand som efter förväntat avslutat tandframbrott 

har en tuggyta som är lägre än omgivande tänder i käken beroende på 

hindrad eller ofullständig eruption (tandframbrott) eller ankylos (samman

växt mellan tandrot och käkben). 

Om en hel sida saknar kontakt (beroende på annat skäl än ofullständig 

eruption) betraktas detta inte som infraocklusion utan som ett lateralt öppet 

bett. 

Partiellt erupterad tand 
En partiellt erupterad/semiretinerad (delvis frambruten) tand bedöms som 

tandlöshet när diagnos/tillstånd ska fastställas, om tanden inte kan användas 

till att fästa en konstruktion på. 

Ny tandposition 
Ny tandposition föreligger för en tand när den har ersatt en annan tands plats 

i tandbågen med minst hälften av den ersatta tandens bredd. 
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TLVFS 2009:6 Påbörjad åtgärd 
En åtgärd är påbörjad för: 

– rotbehandling när trepanation skett 

– fyllningsterapi när preparation av kavitet skett 

– fast protetik när slutlig preparation inför definitivavtryck skett 

– avtagbar protetik när definitivavtryck tagits 

– bettskena när avtryck tagits 

– implantatkirurgi, antingen när ett implantat installerats eller när benaug

mentation utförts 

– implantatprotetik när definitivavtryck tagits 

– tandreglering när apparatur utlämnats
 

Implantatbehandling är påbörjad när implantatkirurgi påbörjats.
 

Slutförd åtgärd 
En åtgärd är slutförd för: 

– rotbehandling när rotfyllningen är utförd 

– fyllningsterapi när fyllningen är utförd 

– fast protetik när konstruktionen är utlämnad 

– avtagbar protetik när protesen är utlämnad 

– bettskena när skenan är utlämnad 

– implantatkirurgi när samtliga implantat är installerade 

– implantatprotetik när konstruktionen är utlämnad 

– tandreglering när apparatur är avlägsnad och retention är inledd 

Implantatbehandling är slutförd när konstruktionen är utlämnad. 

Om det finns särskilda skäl får vid fast protetik, avtagbar protetik och im

plantatprotetik åtgärden anses slutförd vid annan tidpunkt än när konstruk

tionen är utlämnad. 

Allmänna råd 
Slutförd åtgärd är inte alltid detsamma som avslutad behandling inom åt

gärden. Till exempel är åtgärd för protes slutförd och rapporteras när pro

tesen är utlämnad. Behandling som ingår i åtgärd för protes innefattar 

även efterkontroll och justering upp till tre månader. 

Att en protetisk konstruktion är utlämnad bör innebära att patienten fått 

den i munnen för användning. 

Särskilda skäl för annan tidpunkt för slutförd protetisk konstruktion kan 

till exempel vara då ytterligare protetisk konstruktion ska utföras vilken 

måste inpassas till den utlämnade konstruktionen. I detta fall bör ersätt

ning lämnas när nästa konstruktion inpassats. 
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Bilaga 1 Ersättningsregler TLVFS 2009:6 

5042 Förändringar i vertikal käkrela- Långtidstemporär krona/bro är 362, 605, 691, 701, 704, 807, 
tion och/eller omfattande ersättningsberättigande för tän 891 
tandslitage av flera tänder där 
skäl föreligger att sondera bett

der med tandslitage motsva
rande en tredjedel av kronhöjden 

höjd inför protetisk behandling. eller där diagnos/tillstånd 5071 
eller 5072 har konstaterats och 
där sonderande behandling och 
betthöjdsbestämning behöver ut
föras. Förutom dokumentation 
med foto eller modell ska beho
vet beskrivas. 

E.6 Implantat, del av käke, som görs om eller utbyte av åtgärd, implantat 
(regel E.4), som görs om 
Inom två år efter slutförande av implantatkirurgiska åtgärder 421–428 är åt

gärd 421–428 inte ersättningsberättigande för samma tandposition. Inom två 

år efter slutförande av protetiska åtgärder 851–853, 890 är åtgärd 851–853, 

890 eller åtgärd 815 inte ersättningsberättigande för samma tandposition. 

Inom två år efter slutförande av protetiska åtgärder 852, 853 eller 890 är 

åtgärd 801–804 inte ersättningsberättigande 

– för samma tandposition eller för ett stöd på vardera sidan vid en- eller 

tvåtandslucka, 

– för två stöd framför tandlösheten vid tillstånd 5011 eller vid tillstånd 

5034 när tandposition 5 ersatts via utbyte av åtgärd, eller 

– vid rehabilitering av tandluckan för två stöd på vardera sidan vid tre

eller flertandslucka. 

När utbyte av åtgärd tillämpas för två olika tandluckor med en tand emel

lan kan tandvårdsersättning beräknas för den mellanliggande tandpositionen 

två gånger. 

E.9 Undantag från E.5–E.8 
I följande fall är åtgärd 421–428, 801–804, 808, 815, 851–853, 861–867, 

874–876 eller åtgärd 812–814, 881, 883–890, efter förhandsprövning, ersätt

ningsberättigande inom två år från det att åtgärd 421–428, 801–804, 808, 

815, 851–853, 861–867, 874–876 eller 890 slutförts: 

– om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om, 

– om konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre våld, eller 

– om konstruktionen på ingående tand behöver göras om på grund av ny 

skada på annan tandposition. 

Vad som anges i första stycket ska i motsvarande mån gälla även då en 

tand som använts för beräkning av ersättning vid utbyte av åtgärd behöver 

behandlas. 

I följande fall är åtgärd 824–828, 832–837, 871–873 eller åtgärd 878, ef

ter förhandsprövning, ersättningsberättigande inom ett år från det att åtgärd 

824–828, 871–873 eller åtgärd 878 slutförts: 

– om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om, eller 

– om konstruktionen, eller tand som konstruktionen stödjer på, utsatts för 

yttre våld. 
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TLVFS 2009:6 Bilaga 2 Ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder med 
referenspriser 

836 Komplicerad lagning av protes 
Åtgärden innefattar komplicerad lagning till exempel där 
svetsning av nya stöd eller fästen behövs eller utbyte av ett 
flertal proteständer inklusive eventuell provning. Åtgärden 
kan inte kombineras med åtgärd 832, 834, 835 eller 837 för 
samma patient och käke under samma dag och med samma 
behandlare. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per 
patient, käke, dag och mottagning. 

3 080 3 210 

837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjut
ning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 
Åtgärden innefattar komplicerad lagning där uppvaxning och 
gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes. 
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 832, 834, 835 eller 
836 för samma patient och käke under samma dag och med 
samma behandlare. Åtgärden kan inte debiteras mer än en 
gång per patient, käke, dag och mottagning. 

5 600 5 840 

Bilaga 3 Allmänna råd till Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om statligt 
tandvårdsstöd 

Åtgärd 491, 492, 591, 691, 891, 990 
Enligt föreskriften ska kompletteringsåtgärder enbart tillämpas när en pa

tient remitterats till tandläkare med registrerad specialistbehörighet. Kom

pletteringsåtgärden kan bara debiteras då en åtgärd har utförts inom behand

larens specialistområde. Till exempel kan åtgärd 491 enbart debiteras av 

specialist i oral kirurgi för åtgärder inom området oral kirurgi. 

Kompletteringsåtgärden för specialist är avsedd att debiteras per behand

lingstillfälle för den aktuella patienten till och med slutförande av den be

handlande åtgärden. En kompletteringsåtgärd för specialist anses slutförd ef

ter varje behandlingstillfälle, vilket innebär varje gång patienten lämnar 

mottagningen. 

Kompletteringsåtgärden är endast möjlig att debitera en gång per patient, 

dag och behandlare. Det innebär att den endast kan debiteras en gång, oav

sett om det är en eller flera behandlande åtgärder som utförs vid samma be

handlingstillfälle. 

Ersättning för kompletteringsåtgärd utgår fram till slutförd åtgärd. För yt

terligare besök, till exempel kontroll efter utlämning av bettskena eller pro

tes, besök för att hantera efterbesvär eller för att ta bort suturer, är komplet

teringsåtgärd inte ersättningsberättigad. 

Av föreskriften framgår att kompletteringsåtgärd enbart kan debiteras för 

en patient som remitterats till specialist. Av det följer att när behandlingen 

som en patient har remitterats för är slutförd, kan kompletteringsåtgärder 

inte debiteras för annan behandling i de fall patienten väljer att fortsätta hos 

specialisten. 

Exempel: Diagnos/tillstånd 5034 (tretandslucka inom position 5-5). 

Behandling: Tandstödd bro med fyra kronor (åtgärd 801) och tre hängande 
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led (åtgärd 804). Patienten är remitterad till specialist i protetik för att utföra TLVFS 2009:6
 
behandlingen.
 

Vårdgivaren rapporterar i detta fall till Försäkringskassan:
 

Diagnos/tillstånd: Åtgärd 

Behandlingstillfälle 1: 

(Preparation och avtryck) 

5034 891x1 

Behandlingstillfälle 2: 

(Provning göt) 

5034 891x1 

Behandlingstillfälle 3: 

(Provning porslin) 

5034 891x1 

Behandlingstillfälle 4: 

(Utlämning) 

5034 801x4, 804x3, 891x1 

Behandlingstillfälle 5: 

(Kontroll)

– – ingen debitering 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2010. 

TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET 

STIG NYMAN 

Anna Märta Stenberg 
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