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Information om ändringar i TLV:s föreskrifter och allmänna
råd om statligt tandvårdsstöd
Informationstexten avser att kortfattat ge dig som behandlare en översikt
över ändringarna som börjar gälla från den 1 september 2011.
Samtliga ändringar framgår dock endast i föreskriften.
TLV:s handbok med många kliniska exempel hur regelverket kan tillämpas kommer att
uppdateras och kompletteras till den 1 september 2011. Handboken finns på www.tlv.se.

Sammanfattning
Ändringarna som beslutats av nämnden för statligt tandvårdsstöd och som träder i
kraft den 1 september 2011 består av
-

förtydliganden och mindre ändringar i ersättningsregler och åtgärdslista, och

-

årlig omräkning av referenspriserna.

Förtydliganden och mindre ändringar i ersättningsregler och åtgärdslista
Ändringarna i ersättningsreglerna och åtgärdslistan är främst mindre justeringar för att
regelverket ska bli mer tydligt och korrekt, såväl odontologiskt som juridiskt.
För dig som behandlare innebär det att tillämpningen av
regelverket inte märkbart kommer att förändras.

Referensprisomräkning för tandvårdsåtgärderna, bilaga 2
De omräknade referenspriserna offentliggörs när föreskriften kommer från trycket den 1 juni
2011.

Ingen justering av beloppsgränserna inom högkostnadsskyddet
Nämnden för statligt tandvårdsstöd menar att en modell för justering av beloppsgränserna
ska finnas för att stödet ska förbli ett skydd mot höga kostnader. År 2011 kommer dock inte
någon justering av beloppsgränserna att ske.
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Sammanfattning
Förtydliganden för att främja enhetlig tillämpning
D/t 5061-5062
Innehållsförteckning bilaga 2
Åtgärd 123
Åtgärd 429
Åtgärd 522

Förtydligas att benförlusten mäts vid lägsta stället.
Utbytesåtgärder tillförs innehållsförteckningen i bilaga 2.
Förtydligas vad som avses med helstatus.
Åtgärdsrubriken förtydligas att kirurgiskt avlägsnande avses.
Förtydligas att med krona avses laboratorieframställd krona samt vad
som avses med kanallokalisation.
Inledningstext utbytesåtgärder Förtydligas att med provisorier avses provisorier på implantaten.

Redaktionell och juridisk justering av text. Översyn för användning av
enhetliga begrepp
Diagnos/tillstånd 4001-4884
Regel D.3
Regel D.4
Diagnos/tillstånd 5445
Diagnos/tillstånd 5908
Åtgärd 341-343
Utbytesåtgärd 921, 922
Uttrycket kan inte kombineras
med…

Enhetliga begrepp för reparativ vård införs.

Texten förtydligas och enhetliga begrepp för reparativ vård används.
Enhetliga begrepp används.
Enhetliga begrepp med motsvarande diagnos/tillstånd 4882 används.
Enhetliga begrepp för Reparativ vård används.
Språklig förenkling av rubriktexten.
Enhetliga begrepp för Reparativ vård används.
Språklig justering. Frasen ersätts med …är inte ersättningsberättigande
tillsammans med…

Ändringar i sak
Diagnos/tillstånd 3041, 3042
Diagnos/tillstånd 3046
Diagnos/tillstånd 3065
Inledningstext reparativ vård,
ny regel D.7
Regel D.5
Diagnos/tillstånd 5035
Diagnos/tillstånd 5071
Diagnos/tillstånd 5448
Diagnos/tillstånd 5449
Regel E.2
Regel E.9
Åtgärd 302
Åtgärd 342
Åtgärd 421-428
Åtgärd 839
Åtgärd 882

Åtgärd 342 tas bort.
Åtgärd 429, 435, 436 för borttagande av implantat samt åtgärd 882 för
avmontering av implantatbro tillförs.
Åtgärd 441 för rotseparation och extraktion av rot tillförs.
Tillämpningen av aktiv skada klargörs och flyttas till en ny regel D.7
som tillförs diagnos/tillstånd för karies och frakturer.
Regeln delas upp i D.5 och D.6, för en enhetlig struktur med E-reglerna.
Åtgärder för reparation utgår, blir därmed enhetlig med diagnos/
tillstånd 5016.
Rubrik- och villkorstext korrigeras.
Åtgärd 429 för kirurgiskt avlägsnande av implantat tillförs, rubriktexten för flertandslucka korrigeras och ordet bro byts mot konstruktion.
Åtgärd 429 för kirurgiskt avlägsnande av implantat tillförs.
Åtgärd 886, distans, tillförs. Förtydligande av tillämpning för
tvåtandslucka 5-6.
Åtgärd 811, för cementering av lossnad protetisk konstruktion, tillförs.
Ordet akut tas bort för behandling av tillstånd i käkled eller
käkmuskler som orsakat käkfunktionsstörning.
I åtgärdstexten ändras och till eller för att möjliggöra vård av
fördjupade tandköttsfickor och/eller furkationsinvolveringar.
Kombinationsrestriktioner korrigeras enligt tidigare beslutad princip.
Förtydligande att åtgärden är ersättningsberättigande per käke.
Förtydligande av åtgärdens tillämpning.
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På följande sidor beskrivs ändringarna områdesvis. Här finner du kortfattad information
om vadsom justerats inom ett speciellt området samlat, så du kan välja vilka områden du
vill läsa särskilt om.

Information om ändringar per område

Behandling med reparativa åtgärder

Ingen ändring vid
tillämpning

Inledningstexten reparativ vård, begreppet aktiv skada, ny regel D.7
Den inledande texten om aktiv skada som ett generellt villkor för ersättning inom område
D.reparativ vård tas bort.
De delar av texten om aktiv skada som beskriver när fyllning eller krona är ersättningsberättigande vid karies, fraktur eller förlust av tandsubstans eller fyllningsmaterial har i
stället flyttats till en ny regel D.7.
Regel D.7 förs in i diagnos/tillstånd som avser karies, fraktur eller förlust av tandsubstans
eller fyllningsmaterial.
Användning av enhetliga begrepp
En översyn och justering av begreppen i D-reglerna och i rubrikerna för diagnos/tillstånd
inom 4000-serien har gjorts så att samma begrepp för samma sak används på alla ställen.
Vidare har text förtydligats så att risken för olika tolkning av föreskriftstexten ska undvikas.
Regel D.3, Kronregel
Texten i regel D.3 förtydligas avseende tand i position 7. Krona är ersättningsberättigande för
tand i position 7 när tand i position 6 saknas. Avsikten är att ocklusionskontakt för molarstöd
ska kunna etableras när tand i position 6 saknas och inte är ersatt i aktuell eller
antagonerande kvadrant. Texten har tidigare kunnat missförstås när båda 7:orna i ett
antagonerande tandpar har en omfattande skada och den första av de två 7:orna ska
kronförses. I ett sådant fall är avsikten att behandling med krona ska vara ersättningsberättigande för båda 7:orna för att kunna etablera ocklusionskontakt. Texten förtydligas att
det med uttrycket inte är ersatt framgår att saknad tand i position 6 inte är ersatt med
implantatstödd krona eller hängande led (fastsittande protetik).
Ordningsföljden på textstycken i regel D.3 har ändrats för att texten ska bli enklare att läsa.
Regel D.3 har utgått ur diagnos/tillstånd 4076 och 4882. I stället har den del av regel D.3
där villkoren för tandposition framgår tillförts i dessa båda diagnos/tillstånd.
Justeringarna av texten i regel D.3 innebär inga ändringar av regelns tillämpning.
Regel D.5, Tandstödd protetik som görs om, delas upp i två separata regler
Regel D.5 delas och den del som avser undantag från regel D.5 bildar en egen regel och
benämns regel D.6. D-reglerna för Reparativ vård blir därmed i enlighet med E-reglerna
inom området Rehabiliterande och habiliterande vård.
Begreppet annan tandposition förtydligas i nya regel D.6 med att det är en annan
tandposition än vad den ursprungliga konstruktionen avser.
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Behandling av gingivit, parodontit, mukosit och periimplantit
Diagnos/tillstånd 3041, Gingivit (akut och kronisk) och diagnos/tillstånd 3042 Mukosit
vid implantat.
Villkoren i åtgärd 342 medför att den inte är ersättningsberättigande vid gingivit eller
mukosit vid implantat. Åtgärden utgår därför ur dessa diagnos/tillstånd.
Diagnos/tillstånd 5061 och 5062 Parodontalt skadat bett med behov av protetisk
stabilisering.
Ett förtydligande om att benförlusten ska mätas på lägsta stället har lagts till
diagnos/tillstånd 5061 och 5062.
Åtgärd 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning
Åtgärd 342 är justerad så att den kan användas som avsett: vid fördjupade tandköttsfickor
och/eller furkationsinvolveringar.

Behandling med tandstödd protetik
Regel E.9 Undantag från E.5-E.8
Åtgärd 811 tillförs regel E.9. Vid till exempel yttre våld kan en protetisk konstruktion lossna
från stödtänderna. Vid vissa tillfällen är både konstruktionen och stödtänderna i övrigt
oskadade och konstruktionen kan återcementeras. Åtgärd 811 tillämpas för cementering av
lossnad protetisk konstruktion.
Uttrycket annan tandposition förtydligas till annan tandposition än vad den ursprungliga
konstruktionen avser.
Diagnos/tillstånd 5071 Dysfunktionell ocklusion i samband med protetisk behandling
inom annan ersättningsberättigande diagnos/tillstånd och diagnos/tillstånd 5072
Dysfunktionell ocklusion som kräver protetisk korrektion på grund av otillräcklig
tuggfunktion, tvångsföring eller vävnadsskada
Ordet rehabilitering i rubriktexten för diagnos/tillstånd 5071 har tidigare kunnat
missförstås. Det som avses är protetisk behandling. Det justeras i rubriktexten.
Vidare har frasen eller avsaknad av ocklusion i rubriktexten kunnat missförstås så att det
uppfattas att diagnos/tillstånd 5071 kan tillämpas för behandling av tandlöshet.
Diagnos/tillstånd 5071 är avsett för behandling av icke fungerande ocklusion, inte för
behandling av tandlöshet där det finns andra diagnos/tillstånd. Det är tillräckligt att
dysfunktionell ocklusion anges i rubriken till diagnos/tillstånd 5071. I det innefattas även
när ingen ocklusion finns mellan befintliga tänder. Frasen ”avsaknad av ocklusion” har
därför strukits. Motsvarande ändring har skett i rubrik och villkor för diagnos/tillstånd
5072.
I villkoren för diagnos/tillstånd 5071 har meningen Denna diagnos/tillstånd kan endast
användas i samband med annan ersättningsberättigande protetisk behandling inte varit
uttryckt som avsikten varit. Det som avses är annan protetisk behandling som ingår i
tandvårdsstödet. Utbytesåtgärder är inte ersättningsberättigande i egentlig mening men
ingår i tandvårdsstödet. Situationen kan till exempel uppstå när en tvåtandslucka ska
behandlas och dysfunktionell ocklusion föreligger på grund av avvikelse i motstående käke.
Behandling av den dysfunktionella ocklusionen är ersättningsberättigande oavsett om luckan
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behandlas med tandstödd bro eller implantat om villkoren för diagnos/tillstånd 5071 i övrigt
är uppfyllda. Justering av villkorstexten har därför skett.

Behandling med implantat
Diagnos/tillstånd 5035, Fyra- eller flertandslucka. Avsaknad av fyra eller fler
bredvidliggande tänder varav minst två inom position 5-5.
Åtgärd 864 och 867 som används vid reparation eller ombyggnad av implantatkonstruktion
utgår som ersättningsberättigande åtgärder inom diagnos/tillstånd 5035. De
ersättningsberättigande åtgärderna för implantatbehandling stämmer därmed överens
mellan diagnos/tillstånd 5016 och 5035. Dessa båda diagnos/tillstånd avser tandlöshet i
större områden och innehåller åtgärder för att rehabilitera tandlöshet med nya
konstruktioner. Vid reparation eller ombyggnad av en befintlig konstruktion eller när
implantat finns inopererade och suprakonstruktion saknas tillämpas diagnos/tillstånd 5448.
Diagnos/tillstånd 5448-5449.
5448 Implantatkonstruktion i friändstandlöshet vid diagnos/ tillstånd 5012, 5013, 5014,
5015, 5016 eller i tre- eller fyrtandslucka med […]. 5449 Implantatkonstruktion i eneller tvåtandslucka eller i tandposition 5 vid diagnos/tillstånd 5011 eller 5034 med […].
Åtgärd 429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat tillförs diagnos/tillstånd 5448 och 5449.
Rubriktexten för diagnos/tillstånd 5448 korrigeras så att ordet flertandslucka tillförs. Ordet
bro korrigeras till konstruktion i första strecksatsen i villkoren för diagnos/tillstånd 5448.
Rubriktexten för när det finns installerade implantat i tre- eller flertandsluckor eller i
friändstandlöshet vid diagnos/tillstånd 5012-5016 men suprakonstruktiom saknas
förtydligas så att missförstånd ska undvikas.
Regel E.2 Begränsning implantatstödd protetik.
Texten i regel E.2 förtydligas avseende vilka utbytesåtgärder som tandvårdsersättning lämnas
för vid en tvåtandslucka tandposition 5 och6. TLV planerar att beskriva dem i TLV:s
handbok.
Åtgärd 886 förs in i regel E.2.
Åtgärd 421-428 Implantatoperationer och Benaugmentation
Kombinationsrestriktionerna mellan åtgärd 421−426 kompletteras så att de gäller som
avsett: implantatoperation och kirurgisk friläggning är aldrig ersättningsberättigande samma
dag för samma tandposition. Restriktionerna för åtgärd 427 och 428 i samband med
implantatoperation förs in i åtgärd 421, 423 och 425. Justeringarna innebär ingen ändring av
tillämpningen.
Åtgärd 882 Av- och återmontering av implantatförankrad bro.
Se ovan avsnitt Behandling av gingivit, parodontit, mukosit och periimplantit
Det har tidigare varit otydligt hur åtgärden ska tillämpas när flera broar tas bort vid samma
tillfälle. Åtgärden är ersättningsberättigande en gång när det är upp till sju implantat med
skruvgenomgångar som ska hanteras, oavsett om det är en eller flera broar och även om
behandlingen innefattar flera besök. Vid totalt åtta eller fler implantat är åtgärden
ersättningsberättigande två gånger för samma skada eller behandling även om behandlingen
innefattar flera besök.
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Inledningstext utbytesåtgärder
Inledningstexten för utbytesåtgärder för implantat förtydligas med att det är provisorium på
implantaten som avses.

Övriga behandlingar
Diagnos/tillstånd 3046 Andra sjukdomar och tillstånd i tandköttet och vävnaderna
kring tänder och tandimplantat.
Åtgärder för att ta bort implantat, åtgärd 429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per
operationstillfälle, åtgärd 435 Avlägsnande av ett implantat samt åtgärd 436 Avlägsnande
av implantat, enkel, tillförs diagnos/tillstånd 3046.
I samband med borttagande av implantat kan även implantatbroar behöva monteras av och
efter behandling monteras åter. Därför tillförs även åtgärd 882 Av- och återmontering av
implantatförankrad bro.
Diagnos/tillstånd 3065 Kron-rotfraktur
Åtgärd 441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid periimplantit
vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle tillförs.
Åtgärd 123 Röntgenundersökning, helstatus.
Förslaget innebär att texten intraoral, komplett för munhålan i rubriken utgår och ersätts
med ordet helstatus. Samtidigt föreslås en språklig korrigering av åtgärdstexten och ett
förtydligande av att käkbenet i tandlösa områden omfattas av undersökningen.
Åtgärd 302 Sjukdomsbehandlande åtgärder.
Ordet akuta utgår i åtgärdstexten vilket innebär att åtgärden även kan användas vid
behandling av icke akuta tillstånd i käkled eller käkmuskler som orsakat käkfunktionsstörning.
Åtgärd 522 Komplicerad kanallokalisation.
Begreppet kanallokalisation förtydligas. Avsikten med åtgärd 522 är att den kan användas
när det föreligger ökade svårigheter med att finna kanaler vid rotbehandling (normalt ingår
det i åtgärderna 501-504 för rotfyllning att lokalisera rotkanaler). Med kanallokalisation
avses att hela kanalen som ska rotfyllas lokaliseras, det vill säga att fastställa rensdjupet.
Åtgärden kan användas vid mycket trånga kanaler eller vid kraftigt krökta kanaler. De senare
kan till exempel i sin övre del ha en normal vidd, men är mycket svåra att lokalisera vid och
efter den krökta delen.
Åtgärdstexten ändras så att det framgår tydligt att det är en laboratorieframställd krona som
avses.
Åtgärd 839 Inmontering av förankringselement, per käke.
I åtgärdsrubriken läggs per käke till så att det tydligare framgår vad som avses.
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