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Information om ändringar i föreskriften om statligt 
tandvårdsstöd, till den 15 januari 2017 
 
Sammanfattning 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat om ändringar i det 
statliga tandvårdsstödet för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla 
regelverket. Ändringarna sker främst inom områdena benaugmentation och 
rehabilitering. Behandling med benaugmentation inom tandvårdsstödet utökas med 
ett nytt tillstånd och nya åtgärder. Regelverket för rehabilitering förtydligas och 
förenklas på flera ställen, bland annat tas åtgärd 890 bort. 
 
TLV har under året även sett över regelverket för endodontisk behandling inom 
tandvårdsstödet, men här sker endast några få justeringar. Rotfyllningsåtgärderna 
blir ersättningsberättigande en gång per patient, behandlare och ersättningsperiod. 
 
Utöver det sker bland annat förtydliganden för undersökningsåtgärd 103, 107, 108 
och 113 där skälen för undersökningen och undersökningsfynden ska noteras i 
patientjournalen för att statligt tandvårdsstöd ska lämnas. Dessutom har ett antal 
förtydliganden och korrigeringar gjorts, många efter synpunkter från behandlare i 
tandvården. TLV bedömer att få av ändringarna kommer att påverka den kliniska 
vardagen men gör regelverket tydligare och mer träffsäkert. 
 
För några av de beslutade ändringarna finns övergångsregler, se sidan 11. 
 
Föreskriften byter denna gång även beteckning och kommer att heta HSLF-FS 
2016:49. Grundföreskriften är fortfarande TLVFS 2008:1 men från den 1 juli 2015 ges 
flera myndigheters föreskrifter om vård ut samlat av Socialstyrelsen under 
beteckningen HSLF-FS. 
 
Nedan finns en kort beskrivning av respektive ändring inom tandvårdsstödet. Mindre 
justeringar främst i form av språkliga ändringar omnämns inte i denna 
informationstext. 
 
Samtliga ändringar framgår av den omtryckta föreskriften HSLF-FS 2016:49. Den 
kommer ut från tryckeriet den 15 juni 2016. Samtidigt publiceras föreskriften på 
TLV:s webbplats som pdf för utskrift, och går då även att beställa från Wolters 
Kluwer/Fritzes förlag i tryckt form. 
 
En mycket kort sammanfattning av de viktigaste ändringarna finns sist i dokumentet.  
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Ett nytt tillstånd 5020 för tandlöst område med otillräcklig benvolym eller 
bendefekt 
Tillstånd 5020 avser ett tandlöst område inom tandposition 6–6 med otillräcklig benvolym 
för implantatinstallation eller bendefekt som hindrar hygienisk utformning av protetisk 
konstruktion. Det tandlösa området kan vara allt från en helt tandlös käke till en 
entandslucka och villkoren tillämpas lika i över- och underkäken. 

Inom tillstånd 5020 är fem åtgärder, 427, 428, 430, 431 och 432, ersättningsberättigande för 
benaugmentation, såväl med kroppsegen vävnad som med benersättningsmaterial. I 
villkoren för tillstånd 5020 framgår när och för vilka metoder de olika åtgärderna är 
ersättningsberättigande. Åtgärderna för benaugmentation tas bort ur övriga tillstånd för 
tandlöshet. 

Åtgärder för benaugmentation 
Samtliga fem åtgärder för benaugmentation, 427, 428, 430, 431 och 432, är 
ersättningsberättigande för en kvadrant. Vid tvåstegsbehandling, dvs. när benaugmentation 
sker vid ett separat operationstillfälle, är åtgärd 427 ersättningsberättigande för 
benuppbyggnad med egen vävnad och åtgärd 428 med benersättningsmaterial.  

Åtgärd 430 och 431 är tilläggsåtgärder för benaugmentation i ytterligare kvadrant för egen 
vävnad respektive benersättningsmaterial vid tvåstegsbehandling.  Åtgärd 430 och 431 
tillämpas också om benaugmentation sker i en kvadrant och implantatoperation i en annan 
kvadrant vid samma tillfälle.  

För enstegsbehandling, dvs. benaugmentation vid samtidig implantatinstallation, tillämpas 
tilläggsåtgärd 430 för egen vävnad och tilläggsåtgärd 432 för benaugmentation med 
benersättningsmaterial, per kvadrant. Ingen av dessa båda åtgärder kan tillämpas vid 
osteotomteknik som innebär att implantatsätet prepareras med en osteotom istället för med 
borr utan att en buckal entré (lateralt fönster) öppnas in till sinus. Osteotomteknik ingår i 
åtgärderna för implantatoperation, åtgärd 421, 423 eller 425. 

Åtgärd 427 är endast ersättningsberättigande inför implantatinstallation vid annat tillfälle 
och åtgärd 428 och 431 är endast ersättningsberättigande för sinuslyft med buckal entré 
(lateralt fönster) eller onlayteknik. Åtgärd 430 är endast ersättningsberättigande inför 
implantatinstallation vid annat tillfälle eller för sinuslyft med buckal entré vid samtidig 
implantatoperation. Åtgärd 432 är endast ersättningsberättigande för sinuslyft eller täckning 
av buckala eller linguala fenestrationer vid samtidig implantatoperation. 

Åtgärd 427, 428 och 431 för tvåstegsbehandling är endast ersättningsberättigande när de 
utförs av tandläkare med bevis om specialistkompetens i käkkirurgi eller parodontologi samt 
av tandläkare under specialistutbildning när behandlingen sker vid utbildningsklinik inom 
käkkirurgi eller parodontologi. 

Åtgärd 430 och 432 för enstegsbehandling är ersättningsberättigande när de utförs såväl 
inom allmäntandvård som inom specialisttandvård. 
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Sammanfattning åtgärder för benaugmentation 

 Egen vävnad Benersättnings-
material 

Tvåstegsbehandling (benaugmentation vid 
separat tillfälle), en kvadrant 

427 428 

Tvåstegsbehandling, operation i ytterligare 
kvadrant, per kvadrant 

430 431 

Enstegsbehandling (benaugmentation vid 
samtidig implantatoperation), per kvadrant 

430 432 

Åtgärderna för benaugmentation kommer såsom tidigare att omfattas av omgörningsreglerna 
E.5–E.7 samt E.9 och är endast ersättningsberättigande en gång för samma kvadrant inom 
två år. Om en ny skada inträffar inom samma kvadrant eller en skada som beror på yttre våld 
uppstår, kan en förhandsprövning göras hos Försäkringskassan och ”låsa upp” 
begränsningen för det fall ny benaugmentation behöver ske i samma kvadrant. 

Ett längre avsnitt om benaugmentation kommer att tillföras handboken om statligt 
tandvårdsstöd och TLVs webbaserade kunskapsstöd, KUSP. 

 
Följdändringar i åtgärder för dentoalveolär kirurgi och implantatkirurgi 
Åtgärd 421, 423, 425 för implantatoperation och åtgärd 427 och 428 för benaugmentation 
kan inte kombineras med varandra under samma dag. Däremot kan åtgärd 430, 431 och 432 
kombineras under samma dag med andra kirurgiåtgärder.   

Åtgärderna för benaugmentation och åtgärder för tandborttagning eller dentoalveolär kirurgi 
är inte ersättningsberättigande i samma kvadrant under samma dag. Åtgärderna kan 
däremot kombineras om de utförs i olika kvadranter samma dag. Dvs. om en tand avlägsnas i 
samma kvadrant vid samma tillfälle som benaugmentation sker, ingår det i åtgärderna för 
benaugmentation. Om däremot en tand avlägsnas i en kvadrant vid samma tillfälle som 
benaugmentation sker i en annan kvadrant, är åtgärderna för benaugmentation och 
åtgärderna 401-407 för dentoalveolär kirurgi ersättningsberättigande samma dag. 
Följdändringar har även gjorts i restriktionerna för åtgärd 401 – 407, 435, 436 och 441 så att 
villkoren för kirurgiåtgärderna är enhetliga. 

 

 
Rehabilitering 
Inom flera delar förenklas och förtydligas regelverket och föreskriftstexten för rehabilitering 
inom tandvårdsstödet. Regel E.0 gäller övergripande för 5000-tillstånden. Regeln justeras så 
att det är tillräckligt med skriftlig journaldokumentation vid sjukdomsbehandlande åtgärder 
301, 302, 303, fyllningsåtgärder 701 – 705 eller mindre reparationsåtgärd 811, 812 eller 881 
när 5000-tillstånd används. 
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Implantatstödd protetik 
Antal implantat per tandlöst område 
En ändring har gjorts så att det framgår hur många implantat som ersätts beroende på hur 
många tandpositioner som behandlas inom ett tandlöst område. I föreskriften anges i 
villkoren efter ändringen endast det maximala antal implantat som ersätts för det antal 
tandpositioner som åtgärdas. Antalet hängande led som behövs för att behandla det tandlösa 
området får behandlaren själv lägga till, upp till det maximala antalet som ersätts inom det 
aktuella tillståndet. Om exempelvis fyra tandpositioner ska behandlas är högst tre implantat 
ersättningsberättigande. Om tre implantat installeras adderas ett hängande led. Om istället 
två implantat installeras för att behandla de fyra tandpositionerna rapporteras två hängande 
led. 
Justeringen innebär att tillståndstexterna blir enklare att läsa och reglerna blir korrekta för 
kopplade konstruktioner och de tillfällen när enstaka implantat installeras bredvid en redan 
befintlig implantatkonstruktion. 
 
Antalet extensionsled 

Regel E.2 förtydligas med att Vid implantatstödd sektionsbro med fler än två extensionsled i 
följd är inte någon del av bron ersättningsberättigande.  

 
Konstruktion bestående av ett implantat med ett hängande led 

I tillstånd 5033 och 5037 förtydligas att Åtgärd 853 är endast ersättningsberättigande inom 
tandposition 2–2. 

I regel E.2 tillförs att Konstruktion bestående av ett (1) implantat med implantatkrona och 
ett hängande led är endast ersättningsberättigande när hängande ledet finns inom 
tandposition 2–2.  

 
Kopplade konstruktioner mellan implantat och tänder 
Regel E.13, som anger att kopplade konstruktioner är ersättningsberättigande, läggs till i 
tillstånd 5015 och 5016 samt tas bort ur tillstånd 5037 och 5449. Det innebär att kopplade 
konstruktioner efter ändringarna blir ersättningsberättigande inom samtliga tillstånd för 
friändstandlöshet utom tillstånd 5010, och vid samtliga tandluckor utom entandslucka, 
tillstånd 5031/5036 och tvåtandslucka med bräckligt ändstöd, tillstånd 5037.  
 
Regel E.13 förtydligas också med att:  
För att en kopplad konstruktion ska vara ersättningsberättigande, ska konstruktionen vid 
− tandlucka inbegripa minst ett hängande led mellan tand och implantat.  
− friändstandlöshet inbegripa minst ett hängande led. 

 
Tillstånd 5447 – 5448, när 10 eller fler tandpositioner behandlas 
Till villkoren för tillstånd 5447 och 5448 tillförs ett villkor om att när 10, 11 eller 12 
tandpositioner åtgärdas är endast åtgärd 861–863 eller 865 för helkäksimplantat 
ersättningsberättigande. 
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Åtgärd 880 och 882 
Åtgärd 882 kommer inte längre att innefatta avlägsnande av ett inte integrerat implantat. 
Det innebär att åtgärd 880 och 882 får enhetligt innehåll, endast implantat-
konstruktionernas omfattning skiljer dem åt. 
 
Reparationer av implantatkonstruktioner, åtgärd 883 och 884, samt åtgärd 811 
Åtgärd 811 förtydligas med att åtgärden avser Cementering av lossnad tandstödd eller 
implantatstödd protetisk konstruktion. 
 
I åtgärd 883 och 884 anges tydligare vad som ingår i respektive åtgärd. Åtgärd 883 
förtydligas med att den avser fast implantatförankrad konstruktion som kan vara en bro, 
barkonstruktion eller singelkrona på implantat. 
 
I åtgärd 883 ingår följande: 
− utbyte av en eller flera proteständer eller delar av basmaterialet, 
− svetsning eller lödning av nytt hängande led inklusive nytt porslin på upp till tre 

befintliga led, 
− reparation av porslinsfraktur eller nytt porslin på upp till fyra befintliga led, eller 
− annan reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion som kräver 

tandteknisk insats.  
Det senare kan exempelvis vara reparation av en implantatförankrad bro utan nytt porslin 
eller reparation av en barkonstruktion. Ett nytt allmänt råd i bilaga 3 förtydligar detta. 
 
I åtgärd 884 som avser implantatförankrad bro ingår följande: 
− förstärkning av implantatförankrad bro med utförande av metallbacking, lasersvetsning 

eller lödning samt i förekommande fall nytt basmaterial, 
− svetsning eller lödning av ny brodel med minst en ny implantatkrona inklusive nytt 

porslin på befintliga led,  
− reparation av porslinsfraktur eller nytt porslin på mer än fyra befintliga led, eller 
− ombyggnad eller reparation av implantatförankrad bro som inkluderar nytt porslin på 

mer än tre befintliga led. 
 
Efter dessa ändringar har referenspriserna på dessa båda åtgärder räknats om. I handboken 
om statligt tandvårdsstöd och i KUSP kommer ett nytt avsnitt om reparationer av 
implantatstödda konstruktioner, åtgärd 883 och 884. 

 
Benämning på implantatskruvar, åtgärd 888 och 889 
Åtgärd 888, Fästskruv, förtydligas med att den avser den skruv som används för att skruva 
fast en protetisk konstruktion oavsett om det är på implantat- eller distansnivå. Ordet 
broskruv tillförs därför rubriken och ett förtydligande finns i åtgärdstexten.  
Åtgärdsrubriken för 889 ändras från Centrumskruv till Distansskruv, så att det framgår av 
rubriken vad den är avsedd för, dvs. skruva fast en distans.  
 
Åtgärd 890 tas bort 
Åtgärd 890 tas bort ur åtgärdslistan och stryks därmed i tillstånd 5447, 5448, 5549, 5071 och 
5072 och istället används de ordinarie åtgärderna för implantatkrona, 850 och 852. I de fall 
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när ersättningsperioden bryts under en implantatbehandling i en partiellt tandlös käke 
behöver behandlaren framöver endast byta tillstånd, åtgärderna blir desamma som om 
konstruktionen utförts inom det ursprungliga tillståndet. 
 
Övriga delar som utretts inom implantatstödd protetik 
TLV har tillsammans med sakkunniga utrett ytterligare delar inom implantatstödd protetik. 
Det har gällt integrerade distanser, antalet ersättningsberättigande implantat i underkäken 
samt täckprotes på fräst bar. TLV har i utredningarna kommit fram till att för närvarande 
inte ändra något i regelverket avseende dessa frågor. För mer information, se 
konsekvensutredningen till TLVs remiss mars 2016, www.tlv.se. 

 

Tandstödd protetik 
Nytt tillstånd 5052 för rotbehandling av tand i position 8 inför protetisk 
rehabilitering 
Ett nytt tillstånd tillförs för tand i position 8 som är nödvändig för bettrehabilitering och 
kräver rotbehandling. I villkoren framgår att åtgärderna är ersättningsberättigande om tand i 
position 8 behövs som stöd i eller för en protetisk konstruktion inom tandvårdsstödet, eller 
för att en befintlig bro ska kunna behållas. 
 
Förtydligande av tillstånd 5045 
Villkorstexten för tillstånd 5045 har förtydligats så att det framgår att endast lika många 
långtidstemporära kronor och hängande led är ersättningsberättigande som ersätts inom det 
tillstånd där den permanenta bron sedan ska utföras. 
 
Särskrivning av regel E.8 och regel E.15 
Regel E.8 har särskrivits för partiell respektive hel protes så att den blir korrekt: Regeln ska 
enbart blockera mot omgörning av samma typ av konstruktion inom ett år.  
Regel E.15 har justerats så att den särskriver villkoren för granntänderna till den 
ursprungliga tandluckan. 
 
Övriga delar som utretts inom protetikområdet 
TLV har tillsammans med sakkunniga utrett ytterligare delar inom protetikområdet. Det har 
gällt åtgärder för tandstödd protetik inom tillstånd 5010, behandling av lokaliserad mobilitet, 
kronterapi vid tapptand, inläggsbroar, behandling av torus samt tillstånd för upprätning av 
tänder med innerkrona. TLV har i utredningarna kommit fram till att för närvarande inte 
ändra något i regelverket avseende dessa delar. För mer information, se 
konsekvensutredningen till TLVs remiss mars 2016, www.tlv.se. 
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Endodonti 
Åtgärd 501-504 för rotbehandling 
Restriktionerna justeras så att endast en (1) åtgärd för rotbehandling, åtgärd 501-504 är 
ersättningsberättigande per tandnummer, patient, ersättningsperiod och behandlare.   
 
Inledningstexten för 500-åtgärderna 
Inledningstexten förtydligas med att vid nödvändig friläggning, undantas friläggning med 
lambå.  Texten tydliggör även att besök för kontroll och behandling vid efterbesvär ingår i 
åtgärderna, med undantag för kirurgisk behandling om det skulle behövas. 
 
Övriga delar som utretts inom endodonti 
TLV har tillsammans med sakkunniga även utrett om separat åtgärd bör tillföras för 
borttagande av instrumentfraktur eller perforationslagningar som ska åtgärdas av annan 
tandläkare än den som utför rotbehandlingen. Även en åtgärd för internblekning har utretts.  
 
Instrumentfraktur eller perforation bör alltid anmälas till patientskadeförsäkringen. Enligt 12 
§ patientskadelagen (1996:799) ska vårdgivare ha en patientförsäkring som täcker ersättning 
för skador som omfattas av lagen. Om en sådan skada anmäls lämnar försäkringsbolagen i 
normalfallet ersättning för behandlingen. Separata åtgärder inom tandvårdsstödet skulle 
snarare kunna ge sämre skydd för patienterna genom minskade anmälningar för att erhålla 
ersättning för behandlingen. Det är viktigt för patienten att anmälan till patientskade-
försäkring sker så att hen har skydd ifall senare komplikation uppstår. 
 
Metoderna för internblekning har bristfällig evidens, de underlag som finns visar på tveksam 
prognos med samtidig ökad risk för komplikationer genom cervikala, externa resorptioner. 
 
TLV har i utredningarna därför kommit fram till att för närvarande inte ändra något i 
regelverket avseende borttagande av instrumentfrakturer, perforationer eller internblekning. 
För mer information, se konsekvensutredningen till TLVs remiss mars 2016.www.tlv.se. 
 
 

Övriga ändringar 
4 § Definition av kvadrant 
En ny definition har tillförts 4 §. Det gäller kvadrant som definieras som: En 
kvadrant avser tandposition 1 till 8 på samma sida och i samma käke. Definitionen 
gäller för alla tillstånd, regler, åtgärder och allmänna råd i bilagorna till föreskriften. 
 
4 § Påbörjad åtgärd 
Strecksatsen om tandstödd protetik har fått ny lydelse: En åtgärd är påbörjad för  
 – tandstödd protetik när preparation för protetisk konstruktion påbörjats. 
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Undersökning 
Inledningstexten till 100-åtgärderna 
Inledningstexten för undersökningsåtgärderna förtydligas med att behandlingsplanering 
ingår i åtgärderna för undersökning. 
 
Tillstånd 1001, 1301 och 1302 samt åtgärd 103, 107, 108 och 113  
I tillstånd 1001, 1301 och 1302 tillförs ett villkor för åtgärd 103, 107, 108 och 113 som anger 
att skäl till undersökning och undersökningsfynd ska noteras i patientjournalen.  
Åtgärdstexten för åtgärd 103, 107, 108 och 113 kompletteras med motsvarande text så att 
villkoret tydligt ska framgå. 
 
Åtgärd 103, 107 och 108 
Rubriken och åtgärdstexten för åtgärd 103 och 107 justeras så att orden akut och 
kompletterande byter plats. Därmed blir det tydligare att åtgärderna även kan avse en 
kompletterande undersökning och inte enbart en undersökning vid ett akutbesök. Det 
underlättar tandvårdens information till patienterna. 
 
I åtgärd 108 tillförs en begränsning om att åtgärden endast är ersättningsberättigande en 
gång per patient, behandlare och ersättningsperiod. 
 
Sjukdomsbehandling 
Åtgärd 301 
Meningen ”Åtgärden är inte ersättningsberättigande för behandling när separat åtgärd för 
denna finns inom aktuellt tillstånd” läggs till i åtgärdstexten för åtgärd 301. Både åtgärd 302 
och 303 har redan ett motsvarande förtydligande.  
  

Texten slipning av enstaka tand ändras till slipning av enstaka tand/tänder i åtgärd 301. 
 
Åtgärd 448 även för specialist i käkkirurgi 
Åtgärdstexten för tilläggsåtgärd 448 kompletteras med att ersättning även lämnas när en 
specialisttandläkare, eller tandläkare under specialistutbildning, inom käkkirurgi utför 
åtgärden. 
 
Utbildningsklinik 
Ordet godkänd tas bort i texten för samtliga åtgärder som har ett krav om att de är 
ersättningsberättigande för tandläkare under specialistutbildning. Det gäller åtgärd 427, 428, 
446, 447, 448 och 603 och beror på att Socialstyrelsen kommer att ta bort det begreppet. 
 
Reparativ vård  
Utbytesåtgärd för krona vid skadad granntand till entandslucka där implantat 
utförs 
Utbytesåtgärd 921 tillförs samtliga tillstånd för reparation som saknar åtgärden, utom för 
tillstånd 4471 som endast avser tand 4–7 (premolarer och molarer) och tillstånd 4078, där 

9 
 



 
 

ersättning alltid lämnas för kronterapi. Det innebär att om en skadad granntand till en 
entandslucka kronförses i samband med att utbytesåtgärd för implantat utförs i tandluckan 
lämnas tandvårdsersättning för utbytesåtgärd 921 eller 922 för kronan.  Det har inte heller 
någon betydelse i vilken ordning behandlingen utförs. Utbytesåtgärderna kan tillämpas 
oavsett om kronan på granntanden utförs före eller efter att implantatet installeras i 
entandsluckan. 
 

Korrigeringar 
Tillstånd 3121 och åtgärd 163 
 

Åtgärd 163 för biopsi tas bort ur tillstånd 3121, 
Retinerad tand, eftersom åtgärden inte är 
ersättningsberättigande samma dag som annan 
kirurgisk åtgärd. Ingen ändrad tillämpning. 

Regel D.2 och tillstånd 5041 Regel D.2 ändras så att åtgärd 521 för akut 
endodontisk behandling kan tillämpas i position 
8. Ingen ändrad tillämpning. 
Åtgärd 521 tas bort ur tillstånd 5041. 

Regel D.5 tas bort ur de 4000-tillstånd 
där tandstödd protetik inte är 
ersättningsberättigande 

Regel D.5 fyller ingen funktion i tillstånd där 
tandstödd protetik inte finns med som 
ersättningsberättigande åtgärder. 

Regel D.5 och E.5 Meningen Om åtgärd 800 eller 801 utförts på 
båda tänderna som utbytesåtgärder beräknas 
på…. lyfts upp som egen strecksats för att villkoret 
ska ha en tidsangivelse. 

Regel E.8 tas bort ur tillstånd 5062 Regel E.8 fyller ingen funktion i tillstånd 5062 
eftersom det inte finns några ersättnings-
berättigande åtgärder för avtagbar protes 

Justering av rubrik för tillstånd 5907 Ordet och ändras till eller i rubriktexten och lyder 
därmed Funktionell eller transversell 
bettavvikelse. 

Restriktion mellan åtgärd 206 och 
åtgärd 103/107/ 108 

I åtgärd 206 finns en restriktion mot åtgärd 103, 
107 och 108 samma dag och behandlare. 
Motsvarande har saknats i 103, 107 och 108, men 
tillförs nu. Ingen ändrad tillämpning. 

Korrigering av restriktioner i åtgärd 
541, 542 och 163 

Restriktioner mellan åtgärd 541/542, 542/163 och 
163/541 har funnits i ena åtgärden men saknats i 
den motsvarande. Ingen ändrad tillämpning. 

Justering av åtgärdstext i tilläggsåtgärd 
446, 447, 448, 480 och 542 för 
validering i IT-stödet. 

I tilläggsåtgärderna anges med vilka andra 
åtgärder de endast är ersättningsberättigande 
tillsammans med.  Att det avser under samma 
dag, har varit underförstått men tydliggörs nu i 
åtgärdstexten. 
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Övergångsregler 
Övergångsregler finns där villkoren i regelverket begränsar tillämpningen jämfört med 
gällande föreskrift.  
De gäller 

för behandling med  
− implantatkonstruktion inom tillstånd 5015 eller 5016 där implantat installerats före den 

15 januari 2017 gäller äldre lydelse för antalet implantatkronor som är 
ersättningsberättigande inom respektive tillstånd, dock längst till och med den 31 augusti 
2017. 

− implantatkonstruktion inom tillstånd 5011–5016, 5033–5035 eller 5037 där implantat 
installerats före den 15 januari 2017 gäller äldre lydelse av regel E.2, dock längst till och 
med den 31 augusti 2017. 

− kopplad konstruktion mellan tänder och implantat inom tillstånd 5011–5014, 5033–5035 
eller 5037 där implantat installerats före den 15 januari 2017 gäller äldre lydelse av regel 
E.13, dock längst till och med den 31 augusti 2017. 

Referenspriser och beloppsgränser 
Omräkning av referenspriserna har skett med index. Därutöver har nya 
referenspriser tagit fram för åtgärd 427, 428, 430 431 och 432 för benaugmentation 
och för åtgärd 883 och 884 för reparation av implantatstödd protetik. 
 
En genomgång och kvalitetssäkring av samtliga delar har också skett av 
referenspriserna för endodontisk behandling, 500-åtgärderna. 
 
Beloppsgränserna 3 000 kr och 15 000 kr är oförändrade. Ett skäl till detta är att TLV 
vill avvakta regeringens förslag efter tandvårdsutredningen och dess remissvar om 
hur beloppsgränserna ska hanteras framöver. 
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Kort sammanfattning av de viktigaste ändringarna till den  
15 januari 2017, i föreskriftens ordning 

Var i föreskriften Ändring 

4 § Definitioner - 
kvadrant 

Definition av kvadrant: tandposition 1–8 på samma sida och i 
samma käke. 

4 § Definitioner – 
Påbörjad åtgärd för 
tandstödd protetik 

Ny lydelse: En åtgärd är påbörjad för  
 – tandstödd protetik när preparation för protetisk 
konstruktion påbörjats. 

Tillstånd 1001, 1301 
och 1302 

Villkor om att skäl för undersökningen och undersökningsfynd 
ska noteras i patientjournalen för åtgärd 103, 107, 108 och 113. 

4000-tillstånd, 
utbytesåtgärd 921 
tillförs 

Utbytesåtgärd för krona kan tillämpas för skadad granntand till 
en-tandslucka som behandlas med implantat (utbyte). 

Tillstånd 5011–5016, 
5033–5035  

Tydligare villkor för antalet ersättningsberättigande implantat 
per tandlöst område. 

Tillstånd 5015, 5016 Åtgärder för tandstödd protetik och möjlighet till kopplade 
konstruktioner tillförs. 

Tillstånd 5020 Nytt tillstånd för otillräcklig benvolym eller bendefekt. 
Tillstånd 5033, 5037 I tillstånd 5033 och 5037 förtydligas att Åtgärd 853 är endast 

ersättningsberättigande inom tandposition 2–2. 

Tillstånd 5045 Förtydligats så att det framgår att endast lika många 
långtidstemporära kronor och hängande led är ersättnings-
berättigande som ersätts inom det tillstånd där den permanenta 
bron sedan ska utföras. 

Tillstånd 5052 Nytt tillstånd för rotbehandling av tand i position 8 när tanden 
behövs vid rehabilitering eller för att en befintlig bro ska kunna 
behållas. 

Tillstånd 5547–5448  När 10-12 tandpositioner åtgärdas ersätts endast åtgärd 861–
863 eller 865 för helkäksimplantat. 

Regel E.0 Tydliggörande att skriftlig journaldokumentation är tillräcklig 
för 300- och 700 åtgärder samt 811, 812 och 881. 

Regel E.2 Regel E.2 förtydligas med att Vid implantatstödd sektionsbro 
med fler än två extensionsled i följd är inte någon del av bron 
ersättningsberättigande.  

I regel E.2 tillförs också att Konstruktion bestående av ett (1) 
implantat med implantatkrona och ett hängande led är endast 
ersättningsberättigande när hängande ledet finns inom 
tandposition 2–2.  

Regel E.13 Regel E.13 förs till tillstånd 5015 och 5016 samt tas bort ur 5037 
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och 5449, vilket innebär att kopplade konstruktioner inte ersätts 
inom dessa tillstånd. E.13 förtydligas med hur den kopplade 
konstruktionen ska inbegripa hängande led. 

Åtgärd 103, 107 Rubriken ändras till Kompletterande eller akut undersökning… 
Åtgärd 103, 107, 108 
och 113 

Åtgärdstext med villkor om att skäl för undersökningen och 
undersökningsfynd ska noteras i patientjournalen. 

Åtgärd 108 Åtgärden blir ersättningsberättigande en gång per patient, 
behandlare och ersättningsperiod. 

Åtgärd 301 Texten Åtgärden är inte ersättningsberättigande för 
behandling när separat åtgärd för denna finns inom aktuellt 
tillstånd läggs till. 

400-åtgärderna Åtgärder för benaugmentation och åtgärder för tandborttagning 
eller dentoalveolär kirurgi är inte ersättningsberättigande i 
samma kvadrant under samma dag för samma patient. 
Följdändringar i åtgärd 435, 436 och 441. 

Åtgärd 427, 428, 430, 
431, 432 

Förändrade eller nya åtgärder för benaugmentation, samtliga är 
ersättningsberättigande för en kvadrant. 

Åtgärd 448 Åtgärden ersättningsberättigande även när den utförs av 
specialist eller ST-tandläkare inom käkkirurgi. 

500-åtgärderna Inledningstexten förtydligas avseende friläggning samt 
behandling av efterbesvär. 

Åtgärd 501–504  Åtgärderna ersättningsberättigande en gång per patient, 
tandnummer, behandlare och ersättningsperiod. 

Åtgärd 811 Förtydligas att den avser cementering av lossnad tandstödd eller 
implantatstödd protetisk konstruktion. 

Åtgärd 882 Innehåll om borttagande av inte integrerat implantat tas bort. 
Åtgärd 883 och 884 Åtgärd 883 och 884 förtydligas med vad som ingår i respektive 

åtgärd. Åtgärd 883 förtydligas att den avser fast 
implantatförankrad konstruktion som kan vara en bro, 
barkonstruktion eller singelkrona på implantat. Ett allmänt råd 
till åtgärd 883 tillförs i bilaga 3. 

Åtgärd 888 och 889 Förtydligas att åtgärd 888 avser Fästskruv/broskruv, dvs den 
skruv implantatkonstruktion skruvas fast med oavsett  på 
implantat- eller distansnivå. 889 rubrik ändras till 
Distansskruv. 

Åtgärd 890 Åtgärden tas bort. Inom åtgärd 5447–5449 och 5071–5072 
används ordinarie åtgärder 850 och 852 för implantatkrona. 

Övergångsreglerna Övergångsregler finns för behandlingar med implantat-
konstruktioner eller kopplade konstruktioner där implantat 
installerats före den 15 januari 2017 inom tillstånd 5011 – 5016, 
5033 – 5035 och 5037.  
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