2022-06-28

Information om ändringar i föreskrifterna om
statligt tandvårdsstöd, till den 15 januari 2023
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat om ändringar i det statliga
tandvårdsstödet till 15 januari 2023 för att ytterligare förbättra regelverket.
Myndigheten har fortsatt med att språkligt och strukturellt se över föreskrifterna så att de är
enhetliga och att de ska bli ännu mer tydliga och enkla att tillämpa.
De nya föreskrifterna som börjar gälla den 15 januari 2023 får beteckningen HSLF-FS 2022:26
och kommer från tryckeriet den 28 juni 2022. Samtidigt publiceras föreskrifterna på TLV:s
webbplats som PDF-fil för utskrift och går även att beställa från Norstedts juridik i tryckt form.
Nedan finns en kort beskrivning av de olika ändringarna i föreskrifterna.
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Ändringar i tillstånd
Förtydligande i tillstånd 5041
Tillstånd 5041 Ofullständig rotfyllning förtydligas avseende tillämpningen och villkoren för
ersättning. Det ska finnas ett bevisat protetiskt behandlingsbehov för att en tand med
ofullständig rotfyllning ska kunna åtgärdas med revision av rotfyllning eller extraktion.
Tillståndet ändrar också benämning till Tand med ofullständig rotfyllning inför rehabilitering.

Nytt tillstånd 4041
Som en följd av ändringarna i tillstånd 5041 införs ett nytt tillstånd 4041 Ofullständig
rotfyllning som kräver revision inför reparationsåtgärd. Tillståndet ska omfatta sådan
behandling som varit en del av 5041, men som egentligen borde tillhöra 4000-serien eftersom
tillståndet avser behandling med reparationsåtgärder. Det nya tillståndet möjliggör omgörning
av en ofullständig rotfyllning eller apikalkirurgi i tand med ofullständig rotfyllning när behov
finns att åtgärda tanden med reparation.

Nytt tillstånd 5025
Ett nytt tillstånd 5025 Enstaka tand som behöver extraheras inför bettrehabilitering införs.
Tillståndet avser tänder (maximalt två per käke) som inte uppfyller annat tillstånd för tandborttagning inom stödet, men behöver tas bort för att bettrehabiliteringen ska kunna utföras på
ett mer optimalt och kostnadseffektivt sätt, i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ändringar i tillstånd 4882, 5445 och 5447
Tillstånd 4882, 5445 och 5447 ändras avseende kraven på dokumentation av tillståndet.
Ändringen innebär att om det framgår av dokumentationen att tillståndsvillkoren är uppfyllda
behöver det inte längre motiveras i patientjournalen. Denna ändring gäller också tillstånd 5448
och 5449.

Ändringar i tillstånd 5448 och 5449
I tillstånd 5448 och 5449 tas regel E.2 bort som villkor för att möjliggöra samtidig omgörning av
flera implantatkronor när det krävs, något som idag är begränsat. Bara det antal implantat som
är ersättningsberättigande i respektive luck- eller friändstandlöshetstillstånd ersätts vid
omgörning. Ändringen innebär också att en långtidsprovisorisk konstruktion kan utföras inom
dessa tillstånd när det behövs.

Ändringar i åtgärder
Ändring i restriktioner för åtgärd 163 och 164
Restriktionerna för åtgärd 163 Biopsi och 164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk
diagnostik (PAD) ändras för att möjliggöra ytterligare provtagning vid samma besök.

Nya åtgärder 213 och 214
Två nya åtgärder 213 och 214 för kvalificerat rådgivande samtal vid risk för munsjukdom
införs, i enlighet med nationella riktlinjers rekommendationer. Åtgärderna motsvarar de
nuvarande åtgärderna 313 och 314 som tillämpas vid befintlig sjukdom.

Förtydligande i åtgärd 301, 302 och 303
Åtgärd 301, 302 och 303 för sjukdoms- och smärtbehandling förtydligas genom ett tillägg att
injektioner med botulinumtoxin inte omfattas av åtgärden.
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Förtydligande i åtgärd 402
Åtgärd 402 Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand förtydligas med vad
som avses med separation i tandvårdsstödet.

Åtgärd 435 tas bort, åtgärd 436 ändras
Åtgärd 435 Avlägsnade av ett implantat tas bort och i stället ändras åtgärd 436 Avlägsnade av
ett implantat, enkel för att kunna tillämpas i samtliga fall där ett implantat tas bort utan
lambåoperation. Benämningen av åtgärd 436 ändras till Avlägsnade av ett implantat.
Referensprisets beräkning justeras med anledning av ändringen.

Ny åtgärd 433
En ny tilläggsåtgärd 433 Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband
med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd införs. Åtgärden tillämpas för
benaugmentation utan egen benvävnad eller benersättningsmaterial i enlighet med
Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för tandvård.

Förtydligande i åtgärd 522
I åtgärd 522 Komplicerad kanallokalisation förtydligas det att det endast är permanent
cementerade kronor som avses när trepanation genom krona utförs.

Förtydligande i åtgärd 807
Åtgärd 807 Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led förtydligas avseende
ingående material. En singelkrona kan nu utföras i helkeramik, men en bro ska fortsatt ha en
inre kärna av metall.

Förtydligande i åtgärd 859
Åtgärd 859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per
styck, tilläggsåtgärd ändras avseende tillämpningen. Åtgärden omfattar nu även de tillfällen där
ytporslinet bränns direkt på en integrerad distans.

Ny åtgärd 897
En ny åtgärd 897 införs för åtgärdande av komplicerade tekniska implantatkomplikationer.
Åtgärden tillämpas för åtgärdande av implantatkomplikationer som kräver behandling om
sammantaget 60 minuter eller mer, där frakturerade broskruvar, distansskruvar eller skadade
gängor åtgärdas.

Ändringar i regler
Regel E.0 omformuleras
Regel E.0 omformuleras genom att förtydliga att endast ersättningsberättigande
tandextraktioner omfattas av regeln. Ändringen föranleds av att det nya tillståndet 5025
tillkommit.

Regel E.7 justeras
Regel E.7 ändras för att ensa reglerna för tandstödda proteser, helproteser och täckproteser på
implantat. Åtgärd för rebasering kan framöver utföras även på implantatstödda täckproteser när
tänder eller implantat tagits bort inom ett år i protesområdet.
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Ändringar i E.13

Regel E.13 för kopplade konstruktioner mellan tänder och implantat justeras så att även
konstruktioner med hängande led i tandposition 6 ersätts inom stödet. Extensionsled i position 6
är fortsatt inte ersättningsberättigande vid kopplade konstruktioner.

Språkliga ändringar
Begreppen tanduttagning, tandborttagning och tandextraktion ensas. Termen tandextraktion
eller extraktion, används i hela föreskriften.
Terminologin i tandvårdsföreskrifterna anpassas till Socialstyrelsens uppdaterade nationella
riktlinjer för tandvården. Egen benvävnad ändras till autologt ben, beteendemedicinsk
behandling till kvalificerat rådgivande samtal och termen fluor till fluorid på samtliga ställen i
föreskrifterna. Begreppet beteendemedicinsk behandling ändras till kvalificerat rådgivande
samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd.
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