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Ändringar från 1 september 2014 som medför ändrade förutsättningar för 

pågående behandlingar 

Vissa av de ändringar som börjar gälla från de 1 september 2014 medför ändrade 
förutsättningar för pågående behandlingar. För några av dem finns övergångsregler. 
Dessa är: 

- För behandling med åtgärd 604, Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd 
på bettfysiologiska indikationer, per skena, där avtryck tagits före den 1 
september 2014 gäller äldre lydelse, dock längst till och med den 31 oktober 
2014.  

- För behandling med Implantatförankrad krona, åtgärd 850 eller 852 eller med 
Implantatförankrad bro, åtgärd 861 -863 eller åtgärd 865, där permanent 
distans satts på plats före den 1 september 2014 gäller att åtgärd 858, Distans 
inklusive centrumskruv, per styck, kan rapporteras samtidigt som åtgärd 850, 
852, 861-863 eller 865 slutförs. Denna övergångsregel gäller dock längst till och 
med den 31 december 2015 

- För behandling inom utbytesåtgärd 943 eller 944 som påbörjats före den 1 
september 2014 gäller äldre lydelse, dock kan åtgärderna rapporteras längst till 
och med den 31 augusti 2016. 

  

För andra ändringar behövs inga övergångsregler eftersom de nya reglerna inte 
innehåller några begränsningar utan är mer gynnsamma för patienten än när 
behandlingen påbörjades. Tandvårdsstödet bygger på slutförd åtgärd, dvs de regler som 
gäller när en åtgärd slutförs är de som tillämpas. 

Rehabiliterande behandlingar som påverkas och beskrivs här är: 

1. Tvåtandslucka, tillstånd 5033, där implantat installerats före den 1 september 
och rapporterats med utbytesåtgärd och implantatkronorna slutförs efter den 1 
september. 
 

2. Entandslucka i position 6, tillstånd 5031, där implantat installerats utanför 
tandvårdsstödet före den 1 september och implantatkronan slutförs efter den 1 
september. 

3. Friändstandlöshet bakom tand i position 5, tillstånd 5010, där implantat 
installerats utanför tandvårdsstödet före den 1 september och implantatkronan 
slutförs efter den 1 september. 

 

1. Tvåtandslucka, tillstånd 5033, där implantat installerats före den 1 
september och rapporterats med utbytesåtgärd och implantatkronorna 
slutförs efter den 1 september. 

Vid de tillfällen när implantat har installerats med utbytesåtgärd, men den protetiska 
behandlingen ska utföras inom ett tillstånd där implantat är ersättningsberättigande, 
tillämpas tillstånd 5448. Åtgärd 890 x 2 är ersättningsberättigande för 
implantatkronorna.(exempel finns i handboken) 



De E-regler som gällde när implantatoperationen slutfördes och utbytesåtgärden 
rapporterades är de som ska tillämpas. Det innebär att vid dessa tillfällen, när 
implantatet satts med utbytesåtgärd före den 1 september 2014, är krona på de båda 
granntänderna till tvåtandsluckan inte ersättningsberättigande inom två år. Enligt regel 
E.6 är åtgärd 801 inte ersättningsberättigande inom två år efter att implantat installerats 
i en tvåtandslucka inom utbytesåtgärd 925, 928, 931 eller 933 för ett stöd på var sida om 
tandluckan.  

Dock gäller som vid all annan protetik att ny behandling för tandposition, där protetisk 
åtgärd utförts inom den tid när ny åtgärd inte är ersättningsberättigande, kan 
förhandsprövas om någon av förutsättningarna (till exempel yttre våld eller ny skada i 
annan tandposition) i regel E.9 är uppfyllda. 

 

2. Entandslucka i position 6, tillstånd 5031, där implantat installerats 
utanför tandvårdsstödet före den 1 september och implantatkronan slutförs 
efter den 1 september. 

När den protetiska behandlingen ska slutföras efter den 1 september 2014 lämnas 
tandvårdsersättning för utbytesåtgärder även vid en entandslucka i position 6. Det 
innebär att utbytesåtgärd 926 kan rapporteras när implantatkronan slutförs. Exempel 
kommer i handboken den 1 september. 

 

3. Friändstandlöshet bakom tand i position 5, tillstånd 5010, där implantat 
installerats utanför tandvårdsstödet före den 1 september och 
implantatkronan slutförs efter den 1 september. 

När den protetiska behandlingen ska slutföras finns tillstånd 5010, Enkelsidig 
friändstandlöshet där samtliga tänder i position 6-8 saknas, som är ett nytt tillstånd i 
ersättningsreglerna från den 1 september 2014. Men eftersom implantatet inte 
rapporterats med åtgärd 420 kan inte åtgärd 850 eller 852 rapporteras inom tillstånd 
5010 när den protetiska behandlingen utförs. Det beror på regel E.11 som anger att högst 
samma antal åtgärd 850 och 852 som åtgärd 420 är ersättningsberättigande inom 
samma ersättningsperiod. Istället tillämpas tillstånd 5448 och åtgärd 890 rapporteras 
för implantatkronan och i förekommande fall åtgärd 858 för distans.  

 

Kliniska exempel kommer att finnas i handboken som kommer på www.tlv.se den 1 
september. 

http://www.tlv.se/

