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Kort sammanfattning av ändringarna till den 15 januari 2021
Var i
föreskrifterna

Ändring

Tillstånd 3042,
3044, 3046,
5447, 5448 och
5449

Åtgärd 880 och 882 för av- och återmontering av implantatstödda
konstruktioner har tagits bort från dessa tillstånd. De är ersatta med fyra nya
åtgärder: 893, 894, 895 och 896.

Tillstånd 3073

Åtgärd 301 har tagits bort från tillståndet.

Tillstånd 5005

Åtgärd 835 har tagits bort från tillståndet.

Nytt tillstånd
5032

Nytt tillstånd för entandslucka inom tandposition 6–6 där ingen av de båda
granntänderna till luckan har omfattande skada eller restaurering. Kan även
tillämpas för entandslucka inom tandposition 3–3 vid glesställning.
Implantatbehandling blir ersättningsberättigande i dessa fall.

Tillstånd 5071
och 5072

Av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner ingår inte längre i
åtgärd 883 och 884. Fyra nya åtgärder har införts för av- och återmontering
(åtgärd 893, 894, 895 och 896). Dessa nya åtgärder har tillförts tillstånden.

Åtgärd 301

Åtgärdstexten är justerad så att det framgår att åtgärden tillämpas för behandling
av dekubitus annat än protesskavsår. Vid protesskavsår är åtgärd 831 fortsatt
ersättningsberättigande.

Restriktioner i
åtgärd 401–403,
406, 409, 435
och 436

Restriktionstexten för åtgärderna är justerad. Av åtgärdstexten framgår nu
tydliga restriktioner vad gäller att kombinera åtgärderna med åtgärder för tandoch implantatborttagning.

Åtgärd 435 och
436

Åtgärdstexten är ändrad från ”operation” till ”lambåoperation”.

Åtgärd 429, 453,
454

Inledningstexten till åtgärdsserien 400 är kompletterad. Det framgår nu att i
åtgärd 429, 453 och 454 ingår borttagning av implantat i samma kvadrant.

Åtgärd 521 och
522

Restriktion mot åtgärd 522 har skrivits till åtgärdstexten för åtgärd 521.
Motsvarande restriktion har även lagts till i åtgärd 522.

Åtgärd 822 och
823

Rubriktexten till åtgärderna har ändrats. Det framgår att åtgärderna även avser
proteser avsedda för permanent bruk utan metallskelett.

Åtgärd 831

Åtgärdstexten är omformulerad. Förändringen innbär ingen ändring mot tidigare
regler.

Åtgärd 854 och
856

Texten i åtgärdsrubrikerna är ändrad. Termen ”semipermanent krona” är utbytt
till ”semipermanent implantatstödd krona” och termen ”långtidstemporär
laboratorieframställd krona” till ”långtidstemporär laboratorieframställd
implantatstödd krona”.

Åtgärd 880 och
882

Åtgärderna har utgått och ersatts av fyra nya åtgärder 893-896.

Åtgärd 883 och
884

Momenten av- och återmontering har tagits bort från åtgärderna. Åtgärderna kan
istället kombineras med de fyra nya åtgärderna 893-896.

Åtgärd 893, 894,
895 och 896

Dessa fyra nya åtgärder för av- respektive återmontering av implantatstödd
konstruktion ersätter tidigare åtgärd 880 och 882, vilka har utgått.

Utbytesåtgärd

Rubrikerna har ändrats så att det framgår att utbytesåtgärderna fr o m 15
januari 2021 tillämpas när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på
en/båda av stödtänderna som utbytet beräknas på.

928, 929 och 941

Regel E.2

Regeltexten är förtydligad så att det framgår att även semipermanenta och
långtidstemporära implantatkonstruktioner bestående av en krona och ett
hängande led endast är ersättningsberättigande när det hängande ledet finns
inom tandposition 2–2.

Regel E.4 och
E.14

Texten avseende tidigare utförda kronor är ändrad och anpassad till
omgörningstiden, som nu är tre år.

Regel E.7

Texten har kompletterats med att inom ett år från slutförande av åtgärd 877 är
inte samma åtgärd ersättningsberättigande.

Regel E.16

Ny regel. Den avser åtgärder för tandborttagningar inom tillstånd för bett- och
tandpositionsavvikelser. Det innebär att inom tillstånd 5903–5914 är åtgärd
401–405 eller 409 ersättningsberättigande endast som ett led i ortodontisk
behandling.
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