
Kort sammanfattning av ändringarna i tandvårdsstödets kommande omtryck av 
föreskrifterna HSLF-FS 2022:26 

Var i 
föreskrifterna 

 
  Ändring som gäller från och med 15 januari 2023 

Tillstånd 5041 Tillstånd 5041 Ofullständig rotfyllning delas upp i två tillstånd i och med att ett 

nytt tillstånd 4041 tillkommer. Tillståndet kan framöver enbart tillämpas för 

behandling med rotbehandling, apikalkirurgi eller tandextraktion när det krävs 

inför protetisk rehabilitering. 

Nytt tillstånd 

4041 

Ett nytt tillstånd 4041 Ofullständig rotfyllning som kräver revision inför 

reparationsåtgärd tillförs. Tillståndet ska omfatta sådan behandling som 

hitintills varit en del av tillstånd 5041, men som egentligen borde tillhöra 4000-

serien eftersom det avser reparationsåtgärder.  

Nytt tillstånd 

5025 

 

Ett nytt tillstånd 5025 Enstaka tand som behöver extraheras inför bett-

rehabilitering införs. Tillståndet avser tänder (maximalt två per käke) som inte 

uppfyller annat tillstånd för tandborttagning inom stödet, men som behöver tas 

bort för att bettrehabiliteringen ska kunna utföras på ett mer optimalt och 

kostnadseffektivt sätt, i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Tillstånd 4882, 

5445 och 5447 

I tillstånden 4882, 5445 och 5447 lättas kraven på dokumentation av respektive 

tillstånd. 

Tillstånd 5448 

och 5449 

Tillstånd 5448 och 5449 ändras för att möjliggöra samtidig omgörning av flera 

implantatkronor när så krävs, något som hittills varit delvis begränsat. 

Ändringen innebär också att en långtidsprovisorisk konstruktion kan utföras 

inom dessa tillstånd. Samtidigt lättas kraven på dokumentation i likhet med 

tillstånd 4882, 5445 och 5447. 

Åtgärd 163 och 

164 

Restriktionerna för åtgärd 163 Biopsi och 164 Laboratoriekostnader vid 

patologanatomisk diagnostik (PAD) ändras så att det blir möjligt att göra 

ytterligare provtagning vid samma besök. 

Två nya åtgärder 

213 och 214 

Två nya åtgärder 213 och 214 för kvalificerat rådgivande samtal vid risk för 

munsjukdom införs. Detta i linje med de nya nationella riktlinjerna för 

tandvård. 

Åtgärd 301, 302 

och 303 

Åtgärd 301, 302 och 303 för sjukdoms- och smärtbehandling förtydligas genom 

förklaring att injektioner med botulinumtoxin inte omfattas av åtgärden.  

Åtgärd 402 Åtgärd 402 Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand 

förtydligas beträffande vad som avses med separation.  

Åtgärd 435  Åtgärd 435 Avlägsnade av ett implantat tas bort. I stället ändras åtgärd 436 

Avlägsnade av ett implantat, enkel för att kunna tillämpas i samtliga fall där ett 

implantat tas bort utan lambåoperation. Referensprisets beräkning justeras med 

anledning av ändringen.  



Ny åtgärd 433  En ny åtgärd 433 för benaugmentation utan egen benvävnad eller ben-

ersättningsmaterial införs, i enlighet med Socialstyrelsens nya nationella 

riktlinjer för tandvård. 

Åtgärd 522 Åtgärd 522 Komplicerad kanallokalisation förtydligas beträffande vilka kronor 

som avses. 

Åtgärd 807 och 

859 

Åtgärder 807 för semipermanent krona och 859 för integrerad distans 

förtydligas vad gäller materialet respektive indikationsområdet.  

Ny åtgärd 897 En ny åtgärd 897 införs för åtgärdande av komplicerade tekniska implantat-

komplikationer. 

Regel E.0 Regel E.0 omformuleras för att överensstämma med det nya tillståndet 5025. 

Regel E.7 Regel E.7 justeras för att ensa reglerna för tandstödda proteser, helproteser och 

täckproteser på implantat. 

Regel E.13 Regel E.13 för kopplade konstruktioner mellan tänder och implantat justeras så 

att konstruktioner med hängande led i tandposition 6 ersätts inom stödet.  

Språkliga 

ändringar 

Begreppen tanduttagning, tandborttagning och tandextraktion ensas och 

tandextraktion, används i hela föreskriften, vilket är det korrekta begreppet 

odontologiskt.  

Terminologin anpassas till Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för 

tandvården. Termen egen benvävnad ändras till autologt ben, termen 

beteendemedicinsk behandling till kvalificerat rådgivande samtal och termen 

fluor till fluorid. 

 

 


