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Information om ändringar i föreskrifterna om 
statligt tandvårdsstöd, till den 15 januari 2021 
 
Sammanfattning 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat om ändringar i det statliga 
tandvårdsstödet till 15 januari 2021 för att ytterligare förbättra regelverket. Till denna gång har 
bland annat ett nytt tillstånd tillförts för entandslucka där åtgärder för implantatbehandling är 
ersättningsberättigande när granntänderna till luckan är intakta eller endast har mindre skada 
eller fyllning, eller när en tand i framtand i överkäken som stått i glesställning förlorats. Vidare 
tillkommer fyra nya åtgärder för av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner, vilka 
ersätter tidigare två åtgärder. 

Myndigheten har även fortsatt med att språkligt och strukturellt se över föreskrifterna så att de 
är enhetliga och att de ska bli ännu mer tydliga och enkla att tillämpa.  
 
De nya föreskrifterna från den 15 januari 2021 får beteckningen HSLF-FS 2020:28 och kommer 
från tryckeriet den 22 juni 2020. Samtidigt publiceras föreskrifterna på TLV:s webbplats som 
PDF-fil för utskrift och går även att beställa från Norstedts juridik i tryckt form.  

Nedan finns en kort beskrivning av de olika ändringarna i föreskrifterna. En sammanfattning i 
av ändringarna i tabellform återfinns sist dokumentet. 
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Ändringar i tillstånd 
 
Den stora förändringen till den 15 januari 2021 är att det tillförs ett nytt tillstånd för 
implantatbehandling i entandslucka. Det innebär att implantatbehandling är 
ersättningsberättigande i vissa fall.  
 

Tillstånd 3042, 3044, 3046, 5447, 5448 och 5449  
Åtgärd 880 och 882 för av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner tas bort från 
tillstånd 3042, 3044, 3046, 5447, 5448 och 5449 och ersätts med fyra nya åtgärder 893, 894, 
895 och 896 (se beskrivning i separat avsnitt under rubriken ändringar inom åtgärder).  
För tillstånd 5447, 5448 och 5449 tillförs nya villkor för ersättning. Villkoren innebär dels att de 
nya åtgärderna 893–896 inte får tillämpas när nya konstruktioner utförs, dels att om dessa 
åtgärder utförs mer än en gång under samma ersättningsperiod ska skälen till detta 
dokumenteras i patientjournalen.   
 

Tillstånd 3073, åtgärd 301 tas bort från tillståndet  
Inom tillstånd 3073 Protesskavsår har tidigare både åtgärd 301 Sjukdoms- eller 
smärtbehandling, mindre omfattande och åtgärd 831 Justering av avtagbar protes varit 
ersättningsberättigande. Behandlaren har kunnat välja mellan två åtgärder för att på samma sätt 
behandla ett och samma tillstånd. Därför tas åtgärd 301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, 
mindre omfattande bort från tillstånd 3073 Protesskavsår. Åtgärd 831 Justering av avtagbar 
protes kommer fortsättningsvis att vara ersättningsberättigande inom tillståndet. 
 

Tillstånd 5005 och åtgärd 835  
Eftersom partiell tandlöshet inte kan behandlas med en reparationsåtgärd tas åtgärd 835 
Rebasering och lagning av protes tas bort ur tillstånd 5005 Partiell tandlöshet, oavsett antal 
tänder, som åtgärdas med avtagbar protes. Åtgärd 835 kan tillämpas med andra tillstånd som 
avser trasig eller illapassande protes. 
 

Nytt tillstånd 5032 
Implantatbehandling blir ersättningsberättigande 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. För övriga entandsluckor 
kvarstår tidigare regler och implantatbehandling är ersättningsberättigande enligt utbyte och 
tillstånd 5031 Entandslucka inom tandposition 6–6.  
 

Tillstånd 5071 och 5072 
Av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner ingår inte längre i åtgärd 883 
Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats och 884 
Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs. 
Fyra nya åtgärder har införts för av- och återmontering (åtgärd 893, 894, 895 och 896) och dessa 
nya åtgärder kommer att tillföras tillstånd 5071 Dysfunktionell ocklusion i samband med 
protetisk behandling inom annat ersättningsberättigande tillstånd och 5072 Dysfunktionell 
ocklusion som kräver protetisk korrektion på grund av otillräckligt antal ocluderande tandpar, 
tvångsförninge eller vävnadsskada. 
Samtidigt tillförs restriktioner till tillståndstexten att ”åtgärd 893, 894, 895 eller 896 är inte 
ersättningsberättigande när ny implantatkonstruktion utförs och när åtgärd 893, 894, 895 
eller 896 ska tillämpas mer än en gång under samma ersättningsperiod ska skäl för ytterligare 
åtgärd dokumenteras i patientjournalen”. 
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Tillstånd 5903–5914 
En ny regel E.16 Tandborttagning inom tillstånd 5903–5914 har tillförts som avser åtgärder för 
tandborttagningar inom tillstånd för bett- och tandpositionsavvikelser. Det innebär att inom 
tillstånd 5903–5914 är åtgärd 401–405 eller 409 för tandborttagning ersättningsberättigande 
endast som ett led i ortodontisk behandling. För tillstånd 5909, 5912, eller 5913 kan dock i 
förekommande fall tandborttagning vara den enda ortodontiska behandlingen. 
 

Ändringar i åtgärder 
 

Åtgärd 301, justering i texten  
Åtgärdstexten för 301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande har justerats. 
Strecksatsen om justering av dekubitus har förtydligats så att det framgår att åtgärden tillämpas 
för behandling av dekubitus annat än protesskavsår. Vid protesskavsår är åtgärd 831 Justering 
av avtagbar protes fortsatt ersättningsberättigande.  
 

Restriktioner i åtgärd 401–403, 406, 409, 435 och 436  
Restriktionstexten för åtgärd 401–403, 406, 409, 435 och 436 (avseende tanduttagning och 
avlägsnande av implantat) har justerats för att överensstämma med motsvarande restriktioner i 
åtgärd 451–454 (avseende kirurgisk behandling av parodontit och periimplantatit). Av 
åtgärdstexten framgår nu tydliga restriktioner vad gäller att kombinera åtgärderna med åtgärder 
för tand- och implantatborttagning.  
 

Åtgärd 429, 453, 454 och avlägsnande av implantat  
För att förtydliga regelverket inom serien 400 Kirurgiska åtgärder kompletteras inledningstexten 
till åtgärdsserien så att det framgår att i åtgärd 429, 453 och 454 ingår borttagning av implantat i 
samma kvadrant. 
 

Restriktion i åtgärd 521 och 522  
Restriktion mot åtgärd 522 Komplicerad kanallokalisation har skrivts till åtgärdstexten för 
åtgärd 521 Akut trepanation och kavumexstirpation. I åtgärd 521 finns det redan uttryckt i texten 
att åtgärden inte är ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 501, 502, 503, 504 eller 
520 för samma tandnummer under samma dag med samma behandlare. Motsvarande 
restriktion har skrivts till för åtgärd 522.  
 

Ändring i rubriken för åtgärd 822 och 823  
Rubriken i åtgärd 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder och 823 Partiell 
protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder ändras så att åtgärderna även avser proteser 
avsedda för permanent bruk utan metallskelett. 
 

Åtgärd 831, justering i texten  
Åtgärdstexten för 831 Rebasering av avtagbar protes har omformulerats för att förtydliga när 
åtgärden är tillämpbar. Förändringen innbär ingen ändring mot tidigare regler.  
 

Åtgärder 880 och 882 utgår. Nya åtgärder 893, 894, 895 och 896 införs. 
Fyra nya åtgärder för av- eller återmontering av implantatstödda konstruktioner ersätter tidigare 
åtgärd 880 Av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner på ett till två implantat 
och 882 Av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt tre eller 
flera implantat i tillstånd 3042, 3044, 3046, 5447, 5448 och 5449. De nya åtgärderna blir: 
 
• 893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 
• 894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 
• 895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 
• 896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 
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Åtgärd 893 och 894 omfattar konstruktioner på ett till tre implantat och åtgärd 895 och 896 
omfattar konstruktioner på fyra eller fler implantat jämfört med tidigare åtgärd 880 som 
omfattade konstruktioner på ett till två implantat och åtgärd 882 som omfattade konstruktioner 
på sammanlagt tre eller flera implantat.  
 

Justering i åtgärd 883 och 884  
Momenten av- och återmontering tas bort i åtgärd 883 Reparation/ombyggnad av fast 
implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats och 884 Reparation/ombyggnad av fast 
implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs som en följdändring av införandet 
av de nya åtgärderna 893–896. De nya åtgärderna blir ersättningsberättigande tillsammans med 
883 och 884.  
 

Omgörningstiderna i åtgärd 928, 929 och 941 ändras 
Utbytesåtgärd 928, 929 och 941 tillämpas för att behandla entandslucka, med implantat eller 
tandreglering, när tandstödd krona (åtgärd 800 eller 801) har utförts på en eller båda 
granntänderna till luckan och omgörningstiden till den kronan/kronorna inte har passerats. Det 
innebär att utbytesåtgärd 928, 929 och 941, precis som det framgår av åtgärdsrubriken, är 
kopplade till omgörningstiden på de kronorna som har gjorts på granntänderna till tandluckan. 
Omgörningstiderna för fast protetik ändrades den 15 januari 2019 från två år till tre år. Kronor 
som utfördes senast den 14 januari 2019 har fortfarande två års omgörningstid och den tiden 
passeras den 15 januari 2021. Rubriken till utbytesåtgärd 928, 929 och 941 har ändrats så att det 
framgår att dessa tillämpas när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en/båda av 
stödtänderna som utbytet beräknas på.  

 

Ändringar i regler 
 

Förtydligande i Regel E.2 
I regel E.2 Begränsningar implantatstödd protetik har regeltexten förtydligats 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.  
 

Ändringar i regel E.4 och E.14  
För alla åtgärder inom fast protetik som rapporterades den 15 januari 2019 och senare gäller, 
enligt föreskrifterna HSLF-FS 2018:23, en omgörningstid på tre år. Det innebär att åtgärderna 
inte är ersättningsberättigande på nytt inom tre år från rapporteringsdatumet för samma 
tandposition. För åtgärder som rapporterades före den 15 januari 2019 gällde äldre föreskrifter 
där motsvarande omgörningstid var två år. Sista datum för att utföra kronor med två års 
omgörningstid var den 14 januari 2019 och den 15 januari 2021 har omgörningstiden för dessa 
kronor passerats. Det betyder att skrivningen i regel E.4 Utbytesåtgärd implantat och E.14 
Utbytesåtgärd ortodonti som avser tidigare utförda kronor inom sin omgörningstid har ändrats 
och anpassats till den nya omgörningstiden på tre år. 
 

Tillägg i Regel E.7  
I regel E.7 Implantat som görs om, hel käke läggs till att inom ett år från slutförande av åtgärd 
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement, är inte samma 
åtgärd ersättningsberättigande. 
 

Ny Regel E.16  
En ny regel E.16 Tandborttagning inom tillstånd 5903–5914 tillförs som avser åtgärder för 
tandborttagningar inom tillstånd för bett- och tandpositionsavvikelser. Det innebär att inom 
tillstånd 5903–5914 är åtgärd 401–405 eller 409 för tandborttagning ersättningsberättigande 
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endast som ett led i ortodontisk behandling. För tillstånd 5909, 5912, eller 5913 kan dock i 
förekommande fall tandborttagning vara den enda ortodontiska behandlingen. 
 

Språkliga ändringar 

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  

Åtgärd 435 och 436 
Texten i åtgärd 435 Avlägsnande av ett implantat och 436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 
har ändrats från ”operation” till ”lambåoperation”.  
 

Åtgärd 854 och 856 
Texten i åtgärdsrubrikerna 854 och 856 har ändrats så att språket ensas med åtgärderna för 
permanenta implantatstödda kronor. Texten ändras från ”semipermanent krona” till 
”semipermanent implantatstödd krona” och termen ”långtidstemporär laboratorieframställd 
krona” till ”långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona”. 
 
 
 
 

 

  



   
 

6 
 

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 tand- och 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. 
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Utbytesåtgärd 
928, 929 och 
941  

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.  

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. 

 
 


