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D nr   88/2013 

 

 

 
 Enligt sändlista 

REMISS 
 
Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter 
och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd,  
till den 1 september 2013 
 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), översänder härmed förslag till 
ändring av föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd. 
 
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2013. 
 
Samråd har skett med Försäkringskassan och Socialstyrelsen. 
 
Synpunkter på förslaget ska vara Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket tillhanda 
senast den 12 mars 2013. 
 
Skicka gärna ert yttrande med e-post till registrator@tlv.se. Vi är tacksamma om ni 
kan skicka ert yttrande i Word-format för att underlätta vårt sammanställnings-
arbete. Om ni önskar kan ni även skicka en pdf-fil eller ett undertecknat exemplar per 
post. Var vänlig och ange vårt diarienummer i svaret.  
 
Frågor under remisstiden kan ställas till Barbro Hjärpe, odontologisk utredare eller 
Marie Forssell, jurist. För kontaktinformation se konsekvensutredningen. 
 
På Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets vägnar 
 
 
 
 
Leif Lundquist  
Chefsjurist 
 
Bilagor: 
- Konsekvensutredning rörande förslagen ändring i TLVFS 2008:1 
- Bilaga, Förslag till ändring 
-  Sändlista 
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TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET 

Box 22520 [Fleminggatan 7], 104 22 Stockholm 

Telefon: 08 568 420 50, Fax: 08 568 420 99, registrator@tlv.se, www.tlv.se 

Org. nr 202 100-5364 

 

 
Sändlista 
 
Datainspektionen datainspektionen@datainspektionen.se 
Föreningen svensk dentalhandel fsd@branschkansliet.se 
Försäkringskassan huvudkontoret@forsakringskassan.se 

birgitta.rosengren@forsakringskassan.se 
Handikappförbundens samarbetsorgan hso@hso.se 
Konsumentverket konsumentverket@konsumentverket.se 
Läkemedelsverket registrator@mpa.se 
Odontologiska högskolor  

Institutionen för odontologi Göteborg registrator@gu.se 
Institutionen för odontologi Stockholm registrator@ki.se 
Institutionen för odontologi Umeå umea.universitet@diarie.umu.se 
Tandhygienistutbildningen Jönköping registrator@hhj.hj.se 
Tandhygienistutbildningen Karlstad registrator@kau.se 
Tandhygienistutbildningen Dalarna registrator@du.se 
Tandhygienistutbildningen Kristianstad registrator@hkr.se 
Tandvårdshögskolan Malmö registrator@mah.se 

Privattandläkarna info@ptl.se 
PRO info@pro.se 
SKL info@skl.se 
Socialstyrelsen socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
Specialistföreningar:  

Svensk förening för bettfysiologi sfb@bettfysiologi.org 
Svensk Förening för Cariologi pia.gabre@lul.se 
Svensk förening för odontologisk radiologi sara.lofthag-hansen@vgregion.se 
Svensk förening för oral protetik carl-fredrik.arnelund@orebroll.se 
Svensk käkkirurgisk förening mikael.magnusson@akademiska.se 
Svenska Endodontiföreningen charlotte.ulin@ptj.se 
Svenska ortodontiföreningen heidrun.kjellberg@gmail.com 
Svenska Parodontologföreningen info@parodontologforeningen.org.se 
Sveriges Privata Specialisttandläkare per@karlakliniken.se 

SPF info@spfpension.se 
Statens beredning för medicinsk utvärdering registrator@sbu.se 
Strålsäkerhetsmyndigheten registrator@ssm.se 
Svensk Förening för Orofacial Medicin inger.von.bultzingslowen@liv.se 
Svensk samhällsodontologisk förening elisabeth.warnberg.gerdin@lio.se 
Svenska tandsköterskeförbundet exp@svetf.se 
Sveriges folktandvårdsförening eva.ljung@lul.se 
Sveriges Konsumenter info@sverigeskonsumenter.se 
Sveriges tandhygienistförening info@tandhygienistforening.se 
Sveriges tandläkarförbund kansli@tandlakarforbundet.se 
Sveriges tandteknikerförbund dental.drs@telia.com 
Tandläkare - Egen verksamhet TEV  peter.franzen@ptj.se 
Tjänstetandläkarna kansliet@tjanstetandlakarna.se 
Vårdföretagarna info@vardforetagarna.se 
 
För kännedom till systemleverantörerna 
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