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Inledning
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) fortsätter att se över och utveckla regelverket för
det statliga tandvårdsstödet. Sommaren 2011 var Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för
vuxentandvård framtagna och beslutade. En genomgång av regelverket för det statliga
tandvårdsstödet jämfört med riktlinjerna har genomförts och några mindre justeringar har skett.
Den 1 januari 2013 träder tandvårdsreformens tredje steg i kraft som innebär ett utökat
tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Det införs ett nytt
stöd

i

form

av

ett

särskilt

tandvårdsbidrag

för

patienter

med

sjukdomar

eller

funktionsnedsättningar som medför risk för försämrad tandhälsa. TLV föreskriver om vilka
förebyggande ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som det särskilda tandvårdsbidraget ska
kunna användas för.
Det budgetutrymme som TLV disponerar för det statliga tandvårdsstödet medger en utökning av
den ersättningsberättigande tandvården.
Från bransch, profession och patienter inkommer fortlöpande synpunkter på regelverkets
uppbyggnad och detaljer. De bearbetas inom myndigheten. En del av dessa synpunkter leder till
förslag om förbättringar i regelverket för tandvårdsstödet. Andra förslag till förtydliganden och
förbättringar initieras av TLV för att främja en enhetlig tillämpning.
TLV har valt att även till år 2013 göra ett omtryck av TLVFS (2008:1) om statligt tandvårdsstöd.
De föreslagna ändringarna återfinns i så många delar av föreskriften att ett ändringstryck skulle
bli nästan lika omfattande som hela föreskriften. Av särskild betydelse är att denna föreskrift
dagligen används av behandlarna inom tandvården som ett arbetsredskap i behandlingsrummet.
TLV bedömer därför att ett ändringstryck är olämpligt.
Nedan följer en övergripande sammanfattning av de ändringar som föreslås i föreskriften. I
bilagan till denna konsekvensutredning presenteras varje ändringsförslag mer ingående. Där
börjar varje avsnitt med en inledande beskrivning av området. Därefter redogörs för respektive
ändringsförslag med en särskild konsekvensutredning för varje förslag. Sist i bilagan redovisas de
förslag till övergångsregler som TLV ser behov av.

En beskrivning av problemet
TLV föreslår att begreppet diagnos/tillstånd i föreskriften ändras till tillstånd. Många tandläkare
använder i dag denna grupperingskod för tandvårdsstödet som dokumentation för ställda
diagnoser i patientjournalen. Genom att byta begreppet diagnos/tillstånd mot tillstånd blir det
tydligare att det inte är odontologiska diagnoser som återfinns i TLV:s föreskrift om det statliga
tandvårdsstödet.
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De övriga föreslagna ändringarna till den 1 januari 2013 kan delas in i följande områden:
1.

Ändringar med anledning av Nationella riktlinjer för vuxentandvård

2. Ändringar med anledning av införandet av särskilt tandvårdsbidrag
3. Utökning av den ersättningsberättigande tandvården
4. Övriga ändringar i ersättningsregler och åtgärdslista
5. Justering av beloppsgränser i högkostnadsskyddet.
TLV anser att regelverket i de delar som hålls oförändrade uppfyller det statliga tandvårdsstödets
intentioner samt håller kostnaderna inom anslagen ram.

1. Ändringar med anledning av Nationella riktlinjer för vuxentandvård
Socialstyrelsen beslutade under år 2011 Nationella riktlinjer för vuxentandvård. I dessa riktlinjer
ger Socialstyrelsen rekommendationer för tandvårdsbehandlingar inom flera olika områden. TLV
har gjort en genomgång av hur ersättningsreglerna inom det statliga tandvårdsstödet
överensstämmer med de nationella riktlinjerna för vuxentandvård. Det underlättar för
behandlare och vårdgivare att rekommendationerna enligt nationella riktlinjer motsvaras av
ersättningsberättigande åtgärder inom det statliga tandvårdsstödet.
För att anpassa regelverket för det statliga tandvårdsstödet till de nationella riktlinjerna behövs
ändringar av ett mindre antal ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder, främst inom avsnittet
förebyggande vård och information. Med anledning av nationella riktlinjer tillförs också två nya
tandvårdsåtgärder i föreskriften.
Det finns områden i de nationella riktlinjerna som inte omfattas av föreskriftsändringen till den
1 januari 2013. De kommer att utredas vidare inför kommande föreskriftsändringar.

2. Ändringar med anledning av införandet av särskilt tandvårdsbidrag
Den 1 januari 2013 träder tandvårdsreformens tredje steg i kraft som innebär ett utökat
tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Det införs ett nytt
stöd

i

form

av

ett

funktionsnedsättningar

särskilt
som

tandvårdsbidrag

medför

risk

för

för

patienter

försämrad

med

tandhälsa.

sjukdomar
Det

eller

särskilda

tandvårdsbidraget ska få användas för betalning av ersättningsberättigande förebyggande
tandvårdsåtgärder och abonnemangstandvård. Vidare införs en skyldighet för landstingen att se
till att tandvård kan erbjudas personer som har stora behov av tandvård på grund av en långvarig
sjukdom eller funktionsnedsättning. Sådan tandvård ska utföras till hälso- och sjukvårdsavgift.
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Det statliga tandvårdsstödet berörs bara av införandet av det särskilda tandvårdsbidraget.
Tandvård som landstingen ansvarar för ligger utanför det statliga tandvårdsstödet.
TLV föreskriver om vilka förebyggande ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som det
särskilda tandvårdsbidraget ska kunna användas för. TLV föreslår att det införs en ny 6 § i
föreskriften som anger vilka förebyggande tandvårdsåtgärder som kan betalas med det särskilda
tandvårdsbidraget. I övrigt föranleder det inga ändringar i föreskriften. Befintliga åtgärder i
föreskriften används.

3. Utökning av den ersättningsberättigande tandvården
Det budgetutrymme som TLV disponerar för det statliga tandvårdsstödet medger att ytterligare
ersättningsberättigande tandvård tillförs tandvårdsstödet den 1 januari 2013. TLV:s prioriteringar
innebär att följande tandvård föreslås bli ersättningsberättigande:
-

referenspriser för specialisttandvård,

-

åtgärder för tomografiska undersökningar,

-

tandstödd protetik blir ersättningsberättigande vid entandslucka i tandposition 6,

-

långtidstemporära och semipermanenta konstruktioner på implantat,

-

rebasering efter protesframställning när tänderna extraherats inom ett år efter att
protesen slutförts,

-

ny åtgärd vid blödningsproblem vid extraktioner och kirurgiska ingrepp, och

-

nytt diagnos/tillstånd för övertalig tand samt ny åtgärd för extraktion av övertalig
tand.

4. Övriga ändringar i ersättningsregler och åtgärdslista
Det inkommer fortlöpande synpunkter till TLV på regelverkets uppbyggnad och på detaljer som
kan förtydligas. Dessa synpunkter bearbetas inom myndigheten och en del av dessa synpunkter
leder till förslag om förbättringar i regelverket. Andra förslag till förtydliganden och förbättringar
initieras av TLV för att främja en enhetlig tillämpning. Sådana förslag till ändringar presenteras i
detta avsnitt bland övriga ändringar.
TLV har noterat ett behov av att förtydliga omgörningsreglerna i föreskriften med hänvisningar
till i vilka situationer förhandsprövning av omgörning ska ske enligt D- respektive E-regler.
Under 2011 har TLV, tillsammans med erfarna protetiker, arbetat med att förtydliga villkoren i
framför allt diagnos/tillstånd 5071 och 5072, men även i andra diagnos/tillstånd som omfattar
protetik.
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TLV har fått signaler om att undersökningsåtgärderna i vissa avseenden är otydliga. Förslaget om
referenspriser för specialisttandvård påverkar även åtgärdernas sammansättning och utformning.
TLV har gjort en översyn av undersökningsåtgärderna och föreslår justeringar. Nya åtgärder
tillförs för utredning och konsultation.
Synpunkter har vid flera tillfällen framförts från tandvården om att kunna förhandspröva
behandlingen vid vissa diagnos/tillstånd som anses vara komplicerade att tillämpa. TLV har
under år 2011 utrett möjligheten till förhandsprövning av vissa diagnos/tillstånd. Efter att ha
värderat för- och nackdelar med sådan förhandsprövning har TLV valt att för närvarande inte
lägga fram något sådant förslag.

5. Justering av beloppsgränser i högkostnadsskyddet
I propositionen 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd anges att när referenspriserna ändras bör
även beloppsgränserna i skyddet mot höga kostnader ses över för att behålla det reella värdet av
dem. TLV föreslår nu en modell för översyn av beloppsgränserna i samband med omräkning av
referenspriserna. Det innebär att 3 § i föreskriften ändras och att beloppsgränserna justeras första
gången den 1 januari 2013.
Referenspriserna för de ersättningsberättigande tandvårdsåtgärderna har höjts vid tre tillfällen
sedan tandvårdsstödet infördes den 1 juli 2008. Omräkningen av referenspriserna sker enligt en
modell som togs fram och beslutades under 2008/2009. Vart tredje år ska en strukturell
genomgång, en kvalitetssäkring, genomföras. Detta för att möjliggöra eventuella nödvändiga
förändringar som inte fångas upp i den årliga, generella omräkningen, till exempel förändringar i
tidsåtgång eller materialval avseende enskilda åtgärder. Vid den strukturella genomgången utförs
en översyn av varje enskild åtgärd avseende innehåll och omfattning. En sådan strukturell
genomgång genomförs under 2012. Arbetet med denna genomgång sker vid TLV i tät dialog med
branschens intressenter. De nya referenspriserna blir publika när föreskriften är tryckt och klar
för distribution.

Vad TLV vill uppnå med föreslagna ändringar
Anpassning av föreskriften till Nationella riktlinjer för vuxentandvård underlättar för vårdgivarna
och behandlarna genom att rekommendationerna enligt nationella riktlinjer motsvaras av
ersättningsberättigande åtgärder inom det statliga tandvårdsstödet.
Det bör också underlätta för vårdgivarna och behandlarna att myndigheterna använder en
enhetlig terminologi.
Det särskilda tandvårdsbidraget har införts i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och
kommer från den 1 januari 2013 att betalas ut till berörda personer. TLV har i uppgift att
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föreskriva om vilka förebyggande ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som ska kunna
betalas med det särskilda tandvårdsbidraget.
Med en utökning av den tandvård som är ersättningsberättigande är avsikten att patienter med
stora tandvårdsbehov ska få tandvårdsstöd för sådana behandlingar som patienten idag får betala
helt själv alternativt får tandvårdsstöd för en större del av kostnaden för behandlingen än idag.
Utökningen av den ersättningsberättigande tandvården innebär även att ersättningsreglerna blir
enklare.
Avsikten med övriga ändringar i ersättningsregler och tandvårdsåtgärder är att de både ska
medföra förbättringar för patienterna och ett tydligare och enklare regelverk som medför färre
tveksamheter vid tillämpningen för vårdgivarna.
Den strukturella omräkningen av referenspriserna, som ska genomföras ungefär vart tredje år,
syftar till att kvalitetssäkra och vid behov korrigera underlaget för beräkning av
tandvårdsåtgärdernas referenspriser. Omräkningen av referenspriserna genomförs för att dessa
ska vara aktuella och relevanta att använda dels som grund för beräkning av statligt
tandvårdsstöd, dels kunna tjäna som vägledning för patienterna om vad som är ett rimligt pris för
en viss åtgärd och kunna ligga till grund för prisjämförelser. Höjning av beloppsgränserna i
högkostnadsskyddet syftar till att behålla det reella värdet av dessa gränser, såsom avsikten var
när tandvårdsstödet infördes 2008.

Beskrivning av alternativa lösningar för det TLV vill uppnå och vilka
effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd
Förarbetena till det nya tandvårdsstödet förutsatte en tydlig, relativt detaljerad beskrivning av
vilken tandvård som omfattas av det statliga stödet. Avsikten var att det skulle bli enklare än
tidigare för vårdgivarna att bedöma vilka åtgärder som är ersättningsberättigande samtidigt som
förhandsprövning av Försäkringskassan togs bort.
Genom detta gavs förutsättningar för en minskad administration för vårdgivare. Vidare medgav
reformen ökade möjligheter att kontrollera kostnaderna för det statliga stödet, dels genom att
omfattningen skulle slås fast i detalj på förhand, dels genom att reglerna kunde justeras beroende
på kostnadsutfall. Ersättningsreglerna utformades därför på ett sådant sätt att det avsatta
statsfinansiella utrymmet skulle komma hållas och att de statliga resurserna satsades på de mest
angelägna tandvårdsbehoven.
För att syftena med tandvårdsreformen ska uppnås måste regelverket bli relativt detaljerat. Det
måste vidare präglas av en viss flexibilitet. Nya behandlingsmetoder som uppfyller kraven på
evidens ska kunna inkluderas och äldre metoder måste kunna utmönstras om det visar sig att de
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inte håller måttet eller att nya behandlingsmetoder visar sig bättre. Nu finns Socialstyrelsens
nationella riktlinjer för vuxentandvård som kan ge ledning för detta.
Regeringen

fann

detaljbestämmelser

vid
om

införandet

av

det

statliga

ersättningsberättigande

tandvårdsstödet

tandvård

samt

det

lämpligt

referenspriser

att
för

ersättningsberättigande åtgärder regleras i föreskriftsform. Detta innebär att ändringar i
föreskriften utgör det främsta verktyget för att uppnå målet för det statliga tandvårdsstödet.
En annan lösning är att inte göra några ändringar i befintligt regelverk. Detta framstår inte som
ett alternativ.
Så länge det finns behandlingar för patienter med större behov som inte inryms i tandvårdsstödet
bedömer TLV att det, när det finns budgetmässigt utrymme för det, är angeläget att utöka den
ersättningsberättigande tandvården genom ändringar i föreskriften.
Förtydliganden som, utöver ändring i befintligt regelverk, kan ske på annat sätt genomförs redan
idag. Exempelvis finns sedan år 2010 på TLV:s webbplats en handbok till TLVFS. Handboken
presenterar delar av föreskriften på ett lättillgängligt sätt, främst genom klargörande exempel.
Handboken uppdateras successivt med nya avsnitt, företrädesvis där regelverket upplevs som
svårtillgängligt samt där nya delar tillkommit.

Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
År 2010 hade cirka 2 300 tandläkarmottagningar 16 000 medarbetare, varav majoriteten av
mottagningarna hade inga eller upp till fyra anställda. 1 År 2009 var knappt 7 500 tandläkare och
3 600 tandhygienister sysselsatta inom tandvården. Tandvård bedrivs i Sverige såväl inom privat
som inom offentlig regi.
Sex företag i Sverige som tillverkar datorjournalprogram berörs av föreskriftsändringen.
Eftersom regleringen kommer att innebära nya referenspriser, nya beloppsgränser och ändring i
regelverket kommer i princip alla patienter som besöker tandvården beröras av regleringen. Ca
fyra miljoner personer söker årligen vård inom ramen för det statliga tandvårdsstödet.

1

www.scb.se (2010-12-01). Företag och anställda (FDB) efter näringsgren enligt SNI 2007.
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Uppgifter om kostnadsmässiga
regleringen medför

och

andra

konsekvenser

Konsekvenser per föreslagen ändring finns angivna i bilagan till denna konsekvensutredning.

Kostnadsmässiga konsekvenser
För tandvårdsstödet
När det gäller kostnaderna för tandvårdsstödet bedöms föreslagna ändringar, exklusive
beloppsgränsjusteringen, öka kostnaderna för tandvårdsstödet med ca 400 miljoner kronor.
Nettoeffekten inklusive beloppsgränsjusteringen förväntas bli en kostnadsökning på 250 miljoner
kronor, vilket är inom anslagen budgetram.
Administrativa kostnader
TLV:s föreskrift rörande det statliga tandvårdsstödet ingår inte i Tillväxtverkets databas Malin,
där resultatet av Tillväxtverkets mätningar av företagens administrativa kostnader för att följa
regelverk presenteras. TLV har därmed inga tillförlitliga uppgifter för att beräkna de
administrativa kostnaderna av förslagen. Där TLV bedömer att förslagen ökar eller minskar
vårdgivarnas administrativa kostnader, genom den tid behandlarna behöver lägga på att tillämpa
föreskriften, anges det i bilagan till konsekvensutredningen under respektive förslag. TLV
bedömer sammantaget att samhällsnyttan överstiger vårdgivarnas administrativa kostnader för
ändringarna.

Konsekvenser för företagen/behandlaren
Flera av de ändringar som föreslås har sin grund i synpunkter och frågor från behandlare och
vårdgivare avseende regelverket och dess innehåll. Det är TLV:s ambition att föreslagna
ändringar ska underlätta för behandlarna när det gäller såväl terapiplanering som att upplysa
patienter om ersättningsregler och därmed minska den administrativa tiden. TLV har stämt av
flera av de nya delar som tillförs tandvårdsstödet och de mer betydande ändringarna i föreskriften
med företrädare för och med behandlare inom tandvården.
Föreslagna ändringar innebär att vårdgivarna, såväl inom offentlig som privat vård, behöver
uppdatera sina datorjournalsystem till ikraftträdandet av föreslaget omtryck.
Konsekvenser för behandlarna av de föreslagna ändringarna redovisas i bilagan under respektive
förslag.

Konsekvenser för Försäkringskassan och datorjournalleverantörer
Förutom att vårdgivare och behandlare påverkas så berörs även Försäkringskassan och
datorjournalleverantörsföretagen av ändringar i föreskriften. Försäkringskassan fick redan i
september 2011 uppgift om den ungefärliga omfattningen av ändringarna i TLVFS och har kunnat
förbereda sitt IT-system för ändringarna i god tid. Omfattningen av programmeringsarbetet för
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datorjournalleverantörerna beror på hur de har kopplat sin IT-lösning mot Försäkringskassans
IT-system. TLV kommer i slutet av mars 2012 att tillsammans med Försäkringskassan träffa
leverantörerna av datorjournalsystemen för att underlätta införandet av ändringsförslagen.
I bilagan framgår om respektive ändringsförslag medför någon påverkan på IT-stödet och således
kräver programmering. Med programmering avses både programmering av Försäkringskassans
IT-stöd samt programmering i datorjournalsystemen.

Konsekvenser för patienten
Föreslagna ändringar har i varierande grad konsekvenser för patienten. Ändringarna syftar till att
säkerställa att patienter får tandvårdsstöd för den vård som behövs för att åstadkomma en frihet
från smärta och sjukdomar, en förmåga att äta, tugga och tala undan större hinder, eller ett
utseendemässigt godtagbart resultat i enlighet med portalparagrafen till tandvårdsstödet 2.
Utökningen av den tandvård som är ersättningsberättigande medför att patienter med stora
tandvårdsbehov får tandvårdsstöd för sådana behandlingar som patienten idag får betala helt
själv alternativt får tandvårdsstöd för en större del av kostnaden för behandlingen än idag.
Uteblivna ändringar i föreskriften kan i vissa fall innebära att en patient inte får det
tandvårdsstöd som den hade kunnat få.
Både den planerade indexjusteringen av referenspriserna och den strukturella omräkningen av
dem samt justering av beloppsgränserna inom högkostnadsskyddet kan komma att påverka
patientens kostnader för tandvård beroende av kostnadsutvecklingen på tandvårdsmarknaden.
Konsekvenser för patienten av de föreslagna ändringarna redovisas i bilagan under respektive
förslag.

Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går
utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen
Regleringen rörande det statliga tandvårdsstödet är en nationell angelägenhet och påverkas inte
av Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen.

Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller
tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella
informationsinsatser
Datum för ikraftträdande föreslås vara den 1 januari 2013.
Föreskriften planeras att utkomma från tryckeriet den 15 september 2012.
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Med anledning av införandet av det tredje steget i tandvårdsreformen den 1 januari 2013 har TLV
i samråd med Försäkringskassan beslutat att ändringarna i TLVFS ska träda i kraft samma
datum. Försäkringskassans IT-system måste genomgå omfattande utveckling och förändring för
att klara den nya delen av reformen. Ändringarna i TLVFS medför också justeringar i ITsystemet. Det är lämpligt att denna IT-utveckling och förändring sker vid samma tillfälle.
För att möjliggöra för vårdgivare, Försäkringskassan och leverantörer av datorjournalsystem att
förbereda sina verksamheter på ändringarna är föreskriften planerad att komma från trycket den
15 september 2012, tre och en halv månad före ikraftträdande. Det bör också medföra att den
offentliga vården har gott om tid för sina beslutsprocesser rörande prisförändringar med
anledning av ändringar i regelverket. Förslagen till ändringar remitteras och offentliggörs i mars
2012. Därutöver har TLV, som redan nämnts, tillsammans med Försäkringskassan inplanerat ett
möte med leverantörerna av datorjournalsystemen redan i mars 2012 för att informera om
planerade ändringar i föreskriften. Detta bör möjliggöra att programmering och testkörning av
programmen kan ske i god tid före ikraftträdandet.
TLV genomför årligen utbildning och information till resurspersoner inom både privat och
offentlig vård om ändringar i tandvårdsstödet samt förbundskurser för tandläkare och
tandhygienister. Sådana utbildningar/informationstillfällen är inplanerade under hösten 2012,
innan ändringarna i föreskriften träder ikraft.
Sammantaget bedömer TLV att tiden från att föreskriften kommer från trycket till dess att den
träder ikraft ger företag och behandlare god tid att förbereda sig på ändringarna.

Regleringens eventuella effekter av betydelse för företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt
Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är
verksamma i samt storleken på företagen
Se tidigare uppgifter under rubriken ”uppgifter om vilka som berörs av regleringen”.

Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen
och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader.
Eftersom alla förändringar i ett gällande regelverk kräver ett visst mått av inläsning och
anpassning
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administrativa arbetet komma att öka något under de första veckorna. TLV bedömer dock att det
nya, tydligare regelverket på sikt kommer att minska behandlarnas administrativa arbete.
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Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för
företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva
vidta till följd av den föreslagna regleringen
TLV bedömer att regleringen, förutom kostnader för uppdatering av datorjournalsystem,
prislistor och eventuellt visst informationsmaterial, inte kommer att medföra några andra
merkostnader eller förändringar för företagen.

Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka
konkurrensförhållandena för företagen
TLV bedömer att regleringen inte kommer att ha någon inverkan på konkurrensförhållandena.

Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka
företagen
TLV bedömer att regleringen inte kommer ha några andra effekter på företagen än de tidigare
angivna.

Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas
utformning
TLV bedömer att regleringen kommer att ha relativt sett samma effekt på små som stora aktörer
på tandvårdsmarknaden.
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