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Rättelse
I den tryckta versionen av Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om
statligt tandvårdsstöd, TLVFS 2014:6, har ett skrivfel uppkommit i tillstånd 5013.
Koder för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder avseende åtgärd 420 har fått fel
högsta angivet antal. Korrekt antal framgår av bifogat rättelseblad samt av villkor för
ersättning i aktuellt tillstånd.
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TLVFS 2014:6
Tillstånds- Tillstånd
kod

Villkor för ersättning
(kodförklaring, se nedan)

Koder för
ersättningsberättigande
tandvårdsåtgärder
(se bilaga 2)

Koder
för
utbytesåtgärder
(se bil. 2)

5013

Enkelsidig friändstandlöshet E.0, E.2, E.5, E.6, E.9, E.11, E.12, E.13
där samtliga tänder i
Vid implantatstödd protetik är högst tre
position 3–8 saknas.
implantat och ett hängande led (åtgärd
853) eller högst två implantat och två
hängande led ersättningsberättigande.
Se bilaga 3 allmänna råd.

362, 420 (högst tre), –
421, 422, 423, 424,
425, 426, 427, 428,
430, 480, 801
(högst två), 802
eller 803 (högst två
totalt), 804 (högst
en), 808 (högst en),
850 eller 852 (högst
tre totalt), 853
(högst två), 858
(högst tre)

5014

Enkelsidig friändstandlöshet E.0, E.2, E.5, E.6, E.9, E.11, E.12, E.13
Vid implantatstödd protetik är högst tre
där samtliga tänder i
implantat och två hängande led (åtgärd
position 2–8 saknas.
853) eller högst två implantat och tre
hängande led ersättningsberättigande.
Se bilaga 3 allmänna råd.

362, 420 (högst tre –
enligt villkor), 421,
422, 423, 424, 425,
426, 427, 428, 430,
480, 801 (högst
två), 802 eller 803
(högst två totalt),
804 (högst en), 808
(högst en), 850 eller
852 (högst tre totalt
enligt villkor), 853
(högst tre enligt
villkor), 858 (högst
tre)

5015

Enkelsidig friändstandlöshet E.0, E.2, E.5, E.6, E.9, E.11, E.12
där samtliga tänder i
Vid implantatstödd protetik är högst
position 1–8 saknas.
fyra implantat och två hängande led
(åtgärd 853) eller högst tre implantat och
tre hängande led ersättningsberättigande.
Se bilaga 3 allmänna råd.

362
–
och
a) 801 (högst två),
…802 eller 803 …
…(högst två totalt),
…804 (högst en),
eller
b) 420 (högst fyra
…enligt villkor),
…421, 422, 423,
…424, 425, 426,
…427, 428, 430,
…480, 850 eller
…852 (högst fyra
…totalt enligt
…villkor), 853
…(högst tre
…enligt villkor),
…858 (högst fyra)

5016

Friändstandlöshet där
samtliga tänder i position 1
och bakåt saknas samt
tandlöshet som går över på
motstående sida.

362, 420 (enligt
–
villkor), 421, 422,
423, 424, 425, 426,
427, 428, 430, 480,
850 eller 852 (högst
fem totalt enligt
villkor), 853 (högst
fem enligt villkor),
858 (högst sex),
861, 862, 863, 865

E.0, E.2, E.6, E.9, E.11, E.12
Implantatstödd protetik är
ersättningsberättigande enligt följande.
− När sju bredvidliggande
tandpositioner åtgärdas, räknat från
position 6 och framåt, är högst fyra
implantat och tre hängande led eller
högst tre implantat och fyra hängande led
ersättningsberättigande.
− När åtta bredvidliggande
tandpositioner åtgärdas, räknat från
position 6 och framåt, är högst fem
implantat och tre hängande led i överkäken eller fyra implantat och fyra
hängande led, eller tre implantat och fem
hängande led ersättningsberättigande.
− När nio bredvidliggande
tandpositioner åtgärdas, räknat från
position 6 och framåt, är högst fem

Obs! Detta rättelseblad ersätter s.17 av tidigare utgivna TLVFS 2014:6.
Rättelsen avser antalet ersättningsberättigande åtgärd 420 i tillstånd 5013.
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TLVFS 2014:6
Tillstånds- Tillstånd
kod

Villkor för ersättning
(kodförklaring, se nedan)

Koder för
ersättningsberättigande
tandvårdsåtgärder
(se bilaga 2)

Koder
för
utbytesåtgärder
(se bil. 2)

implantat och fyra hängande led i överkäken eller fyra implantat och fem
hängande led ersättningsberättigande.
− När tio, elva eller tolv bredvidliggande tänder saknas inom position 6–6
ersätts helkäksimplantat.
Se bilaga 3 allmänna råd.
5031

Entandslucka inom position E.0, E.2, E.4, E.5, E.6, E.9, E.11, E.14,
6–6.
E.15
Tandvårdsersättning för utbytesåtgärder
lämnas inte för tandlucka som
uppkommer efter rotseparation i
tandposition 6.
Se bilaga 3 allmänna råd.

362, 801 (högst
925, 926,
två), 802 eller 803 928, 929,
(högst två totalt),
940, 941
804 (högst en), 805
(högst två)

5033

Tvåtandslucka. Avsaknad av E.0, E.2, E.5, E.6, E.9, E.11, E.12, E.13
två bredvidliggande tänder
Vid tandstödd protetik med tandlöshet i
varav minst en inom
position 6 och 7 kan bron utsträckas till
position 6–6.
position 8.
Vid tvåtandslucka i position 6–7 är ett
implantat i position 6 ersättningsberättigande. Hängande led i tandposition
7 är inte ersättningsberättigande vid
implantatstödd protetik.
Se bilaga 3 allmänna råd.

362, 420 (högst
–
två), 421, 422, 423,
424, 425, 426, 427,
428, 430, 480, 801
(högst två), 802
eller 803 (högst två
totalt), 804 (högst
två), 805 (högst
två), 850 eller 852
(högst två totalt),
853 (högst en), 858
(högst två)

5034

Tretandslucka.

E.0, E.2, E.5, E.6, E.9, E.11, E.12, E.13
Vid tandstödd protetik är högst två
brostöd på var sida om tandluckan
ersättningsberättigande.
Implantatstödd protetik är ersättningsberättigande enligt följande.
− När tre tänder saknas inom position
6–6 är högst två implantat och ett
hängande led ersättningsberättigande.
− När tand i position 5, 6, 7 saknas är
två implantat ersättningsberättigande.
Se bilaga 3 allmänna råd.

–
362, 420 (högst
två), 421, 422, 423,
424, 425, 426, 427,
428, 430, 480, 801
(högst fyra), 802
eller 803 (högst fyra
totalt), 804 (högst
tre), 805 (högst
fyra), 808 (högst
en), 850 eller 852
(högst två totalt),
853 (högst en), 858
(högst två)

5035

Fyra- eller flertandslucka.

E.0, E.2, E.5, E.6, E.9, E.11, E.12, E.13
Vid tandstödd protetik är högst fyra
hängande led och högst två brostöd på var
sida om tandluckan ersättningsberättigande.
Implantatstödd protetik är ersättningsberättigande enligt följande. Saknade
tänder inom position 6–6 ersätts med
högst
− två implantat och ett hängande led
när tre bredvidliggande tänder saknas
inom position 6–6,
− tre implantat och ett hängande led
eller två implantat och två hängande led
när fyra bredvidliggande tänder saknas
inom position 6–6,
− tre implantat och två hängande led
eller två implantat och tre hängande led
när fem bredvidliggande tänder saknas
inom position 6–6,
− fyra implantat och två hängande led
eller tre implantat och tre hängande led
när sex bredvidliggande tänder saknas
inom position 6–6,

362, 420 (enligt
–
villkor), 421, 422,
423, 424, 425, 426,
427, 428, 430, 480,
801 (högst fyra),
802 eller 803 (högst
fyra totalt), 804
(högst fyra), 805
(högst fyra), 808
(högst en), 850 eller
852 (högst fem
totalt enligt villkor),
853 (högst fem
enligt villkor), 858
(högst sex), 861,
862, 863, 865
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