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Information till tandvården om ändringar i det statliga
tandvårdsstödet till den 1 september 2013.
Sammanfattning
Ändringarna, som börjar gälla den 1 september 2013, omfattar i stort följande:
1.

Förtydliganden i åtgärdstext till åtgärd 103, 107, 105 och 108 om att dessa åtgärder
tillämpas vid diagnostik. Förtydligande i inledande texter till åtgärdsgrupper att
kontroller inom en pågående behandling ingår i åtgärden för behandlingen.

2. Åtgärd 427 och 428 för benaugmentation får två referenspriser. Åtgärderna kan därmed
även tillämpas av ST-tandläkare inom parodontologi och käkkirurgi samt av
specialisttandläkare vid behandling utan remiss.
3. Åtgärd 480 för kontroll av koagulation är även ersättningsberättigande tillsammans
med åtgärder för biopsi, depuration och rotspetsoperation.
4. Förtydligande i tillstånd 4078, missfärgad tand.
5. Åtgärder tillförs i tillstånd 5449 samt regel E.9.
Det finns inga övergångsregler för dessa ändringar.

1. Diagnostik respektive kontroll
Undersökningsåtgärderna 101-108 avser diagnostik. Det kan även gälla ny diagnostik som en
följd av en tidigare utförd behandling.
Kontroll av behandlingsresultat inom ramen för en åtgärd, ingår däremot i den aktuella
åtgärden.
Åtgärd 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare och 107 Omfattande
akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare förtydligas med att de är
avsedda för ny diagnostik, inte för kontroller inom en behandling.
Åtgärd 105 förtydligas med att den är avsedd för diagnostik. Åtgärd 105 justeras även så att
kompletterande fullständig parodontal undersökning kan föregås av fler undersökningsåtgärder
än åtgärd 101 utförda av tandläkare.
Åtgärd 108 Utredning, utförd av tandläkare, förtydligas med att undersökning av patienten ska
innefattas i åtgärden. Detta för att tydliggöra skillnaden mellan utredning och
konsultationsåtgärderna 115-116.
Inledningstexten för åtgärdsgrupperna Tandstödd protetik, Implantatprotetiska åtgärder,
Rotbehandlingsåtgärder och Reparativa åtgärder förtydligas med att kontroller ingår.
Inledningstexten för Rotbehandlingsåtgärder förtydligas också med att samtliga moment
såsom kofferdamläggning ingår. Ordet komplikationer byts mot efterbesvär för att minska
risken för missförstånd. Komplikationer vid rotbehandling, till exempel rotfraktur, kan
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innebära ett nytt tillstånd där åtgärder för behandling är ersättningsberättigande. Återbesök för
kontroll och behandling av eventuella efterbesvär till följd av rotbehandlingen ingår däremot i
rotbehandlingsåtgärden.
Den inledande texten till Kirurgiska åtgärder förtydligas med att såranpassning ingår i
åtgärderna.
2. Åtgärd 427 och 428 för benaugmentation
Åtgärd 427 och 428 som idag enbart har referenspris för specialisttandvård får två
referenspriser. I åtgärdstexten för åtgärd 427 och 428 tillförs att åtgärderna även är
ersättningsberättigande för tandläkare under specialistutbildning när behandlingen sker vid
godkänd utbildningsklinik inom käkkirurgi eller parodontologi. Det innebär att det nya
referenspriset kan tillämpas både vid behandling av ST-tandläkare vid utbildningsklinik, där
behandlingen sker under handledning av specialist, och vid behandling av specialist inom
käkkirurgi och parodontologi när patienten inte är remitterad.

3. Åtgärd 480, Kontroll av koagulation
Åtgärd 480 blir ersättningsberättigande även tillsammans med åtgärd 163, 341-343 samt 541.
Åtgärd 480 är avsedd som en tilläggsåtgärd för patienter som behandlas med läkemedel som
medför koagulationsrubbning eller har sjukdomar som förlänger blödningstiden. Särskilda
insatser behöver då göras innan och efter behandlingen. Förutom att åtgärden kan kombineras
med extraktions- och operationsåtgärder inom 400-serien tillförs att den även är
ersättningsberättigande i kombination med åtgärd 163 Biopsi….,, 341-343, behandling av
parodontal sjukdom eller periimplantit, och 541, Apikalkirurgisk behandling...

4. Tillstånd 4078, Missfärgad tand
Villkorstexten förtydligas med att det avser missfärgning på buckalytan.

5. Åtgärder tillförs i tillstånd 5449 och regel E.9
Åtgärd 853, Hängande led, tillförs tillstånd 5449.
Tillstånd 5449 tillämpas när implantatkonstruktioner i en- eller tvåtandsluckor drabbas av
skador eller andra komplikationer. En tidigare konstruktion med en implantatkrona och ett
hängande led i en tvåtandslucka kan behöva göras om och därför bör åtgärd 853 för hängande
led vara ersättningsberättigande inom tillstånd 5449.
Åtgärd 430, Peri-operativ kirurgi vid implantatbehandling, tillförs regel E.9.
Regel E.9 anger undantag från bl.a. regel E.5. I regel E.9 anges vilka villkor som ska uppfyllas
vid en ny skada och vilka åtgärder som efter förhandsprövning är ersättningsberättigande när
samma tandposition behöver behandlas igen. Åtgärd 430 saknas idag i regel E.9.
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Referenspriser och beloppsgränser
Referenspriserna har räknats om enligt samma modell som tidigare år.
Statistiska centralbyrån, SCB, tar fram de index som används i omräkningen.
Årets index är;
• Index för arbetskostnader: +2,25 %.
• Index för direkt material:

+0,0 % (0,04%).

• Index för dentalt material: -2,00%.
Beloppsgränserna 3 000 kr och 15 000 kr förändras inte den 1 september 2013.
Beloppsgränserna har inte räknats om inför 1 september 2013. De kommer att ses över i särskild
ordning under hösten 2013. Det sker mot bakgrund av de stora förändringar som genomfördes
till 1 januari 2013. Införandet av särskilda referenspriser för specialisttandvård innebär att
beräkningsgrunden för justering av beloppsgränserna även måste innehålla specialisttandvård.
För att ta fram korrekt viktade beräkningsunderlag behövs information om i vilken omfattning
de särskilda referenspriserna utnyttjas (inom respektive specialitet). Statistik över minst två
kvartals produktion behövs för att säkerställa att säsongsvariationer och införandeeffekter inte
snedvrider underlaget.
Samtliga ändringar framgår av den omtryckta föreskriften TLVFS 2013:2. Den beräknas komma
från tryckeriet den 14 juni 2013. Samtidigt publiceras föreskriften på TLV:s webbplats som pdf för
utskrift, och går då även att beställa från Fritzes1 i tryckt form.

1

Fritzes telefon 08-598 191 90, e-post: order.fritzes@nj.se, hemsida: http://www.fritzes.se3

