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Information om ändringar i föreskrifterna om
statligt tandvårdsstöd, till den 15 januari 2022
Sammanfattning
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat om ändringar i det statliga
tandvårdsstödet till 15 januari 2022 för att ytterligare förbättra regelverket. Till denna gång har
bland annat texten i tillstånd 5042 och 5062 förtydligats. I åtgärd 114 har lite mer omfattande
ändringar gjorts och två nya åtgärder, 142 och 410, införs. Texten i två gällande regler ändras och
två nya dokumentationsregler tillkommer.
Myndigheten har även 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 från den 15 januari 2022 får beteckningen HSLF-FS 2021:37 och kommer
från tryckeriet den 28 juni 2021. 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. En sammanfattning i
av ändringarna i tabellform återfinns sist dokumentet.
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Ändringar i tillstånd
Förtydligande i tillstånd 5042
Villkorstexten för tillstånd 5042 kompletteras med att betthöjning med fyllningsmaterial också
ersätts inom tillståndet.

Förtydligande i tillstånd 5062
Minst tre antal åtgärd 801 eller 805 anges som krav för att åtgärderna ska kunna rapporteras
inom tillståndet. Detta för att förtydliga att endast sammanbundna konstruktioner är
ersättningsberättigande.

Ändringar i åtgärder
Åtgärd 114, ändringar i texten och ett nytt allmänt råd
För att tydliggöra tillämpningen av åtgärd 114 omformuleras rubriken så att det tydligt framgår
att åtgärden avser en fullständig parodontal undersökning. Ny rubrik är Fullständig parodontal
undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist.
Åtgärdstexten förenklas också genom att stycket avseende tillämpningsområden flyttas till ett
nytt allmänt råd där det framgår att åtgärden även kan användas enskilt. Det tillförs också en
restriktion för hur många gånger åtgärden ersätts under en ersättningsperiod med samma
behandlare. Åtgärden blir ersättningsberättigande högst åtta gånger per behandlingsperiod med
samma behandlare.

Ny åtgärd 142
En ny åtgärd 142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering införs. Åtgärden avser
studiemodeller efter digital skanning. Eventuella printade modeller kommer att ingå i åtgärden.
Den får restriktioner som innebär att åtgärden är ersättningsberättigande högst två gånger per
behandlingsperiod och behandlare.

Åtgärd 141, mindre ändringar i rubrik och text
Med anledning av att den nya åtgärden 142 införs ändras rubriken för åtgärd 141 till Analoga
studiemodeller för behandlingsplanering. Åtgärden avser nu analog studiemodell efter avtryck
med avtrycksmaterial. Åtgärdens restriktioner ändras och den blir ersättningsberättigande högst
två gånger per behandlingsperiod och behandlare.

Ny tilläggsåtgärd för tandextraktion 410
En ny åtgärd 410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma
dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd införs. Åtgärden ska tillämpas för
tandextraktion utförd samtidigt med annan tandextraktion eller lambåoperation i annan
kvadrant.
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Åtgärd 403, ändras
Åtgärd 403 får ny rubrik Tanduttagning enkel och ändras till att kunna användas enskilt eller i
kombination med åtgärd 401, 402, 410 eller vissa operationsåtgärder, vid enklare
tandborttagningar.

Förtydligande av åtgärd 480
Rubriken och texten för åtgärd 480 omformuleras så det tydligt framgår att det är själva
sjukvårdskontakten som åtgärden avser samt att kontakten sker vid det invasiva ingreppet.

Åtgärd 888, restriktionen ändras
Tillägget ”med samma behandlare” tillförs restriktionen till åtgärd 888 Fästskruv/broskruv, per
styck. Detta medför att restriktionen endast gäller den behandlare som rapporterat åtgärd 888
under samma ersättningsperiod.

Ändringar i regler
Ny regel A.1
De villkor för ersättning som idag finns under samtliga undersöknings- och utredningstillstånd
som beskriver att undersökningsfynd och skäl för röntgenundersökning ska dokumenteras i
patientjournalen ersätts av en samlad regel A.1 Dokumentation. Regeln kommer att gälla
samtliga undersöknings-, utrednings- och röntgenåtgärder. Vid basundersökning, 101, 111 eller
112, tillförs att undersökningsfynd ska dokumenteras. Skäl till röntgenundersökning ska noteras
vid alla röntgenundersökningar.

Ny regel C.0
En ny regel C.0 Dokumentation införs vilken innebär att tandextraktioner och rotbehandlingar
ska dokumenteras före ingreppet i enlighet med regeln.

Ändringar i regel D.1
Eftersom en ny dokumentationsregel C.0 införs som tydliggör att tandextraktioner och
rotbehandlingar ska dokumenteras före ingreppet ändras dokumentationsregel D.1 på
motsvarande sätt.

Ändringar i regel E.0
Dokumentationsregel E.0 ändras med tillägget att för tandlöshetstillstånd som uppkommit efter
tandborttagning, är dokumentation av tandborttagningen tillräcklig för att styrka tillståndet för
rehabilitering. I övrigt görs även språkliga justeringar som inte påverkar tillämpningen av regeln.

Ändringar i inledande bestämmelser
Föreskrifternas 2 § omformuleras språkligt för att tydliggöra hur behandlaren går till väga för att
tillämpa tandvårdsstödet.
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Kort sammanfattning av ändringarna till den 15 januari 2022
Var i
föreskrifterna

Ändring

Tillstånd 5042

Villkorstexten för tillståndet förtydligas med att betthöjning med
fyllningsmaterial också ersätts inom tillståndet.

Tillstånd 5062

Minst tre antal åtgärd 801 eller 805 anges som krav för att åtgärderna
ska kunna rapporteras inom tillståndet. Detta för att förtydliga att endast
sammanbundna konstruktioner är ersättningsberättigande.

Åtgärd 114

Rubriken omformuleras så att det tydligt framgår att åtgärden avser en
fullständig parodontal undersökning, alternativt en fördjupad
kariesutredning. Det tillförs även ett nytt allmänt råd till åtgärden.
Restriktionerna ändras till högst åtta gånger med samma behandlare.

Åtgärd 141

Med anledning av den nya åtgärden 142 ändras rubriken och texten i
åtgärden så att den endast avser analog studiemodell efter avtryck med
avtrycksmaterial. Restriktionerna ändras och åtgärden blir
ersättningsberättigande två gånger per behandlingsperiod och
behandlare.

Ny åtgärd 142

En ny åtgärd för digitala studiemodeller införs. Åtgärden avser digitala
studiemodeller efter skanning. I åtgärden inkluderas även eventuella
printade modeller. Åtgärden är ersättningsberättigande två gånger per
behandlingsperiod och behandlare.

Åtgärd 403

Åtgärd ändras till att kunna användas enskilt, eller i kombination med
åtgärd 401, 402, 410 eller vissa operationsåtgärder, vid enklare
tandborttagningar.

Ny åtgärd 410

En ny åtgärd för tandextraktion utförd samtidigt med annan
tandextraktion eller i samband med lambåoperation i annan kvadrant
införs.

Åtgärd 480

Rubriken och texten omformuleras så det tydligt framgår att det är själva
sjukvårdskontakten vid det invasiva ingreppet som åtgärden avser.

Åtgärd 888

Tillägget ”med samma behandlare” tillförs restriktionen till åtgärden.
Detta medför att restriktionen endast gäller den behandlare som
rapporterat åtgärd 888 under samma ersättningsperiod.

Ny regel A.1

De villkor för ersättning som idag finns under samtliga undersökningsoch utredningstillstånd ersätts med en ny regel. Regeln kommer att gälla
samtliga undersöknings-, utrednings- och röntgenåtgärder.

Ny regel C.0

En ny regel införs vilken innebär att tandextraktioner och
rotbehandlingar ska dokumenteras i enlighet med regeln före ingreppet.

Regel D.1

Eftersom en ny dokumentationsregel C.0 införs som tydliggör att
tandextraktioner och rotbehandlingar ska dokumenteras före ingreppet
ändras dokumentationsregel D.1 på motsvarande sätt.

Regel E.0

Regeln kompletteras med tillägget att för tandlöshetstillstånd som
uppkommit efter tandborttagning, är dokumentation av
tandborttagningen tillräcklig för att styrka tillståndet för rehabilitering.
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Paragrafen omformuleras för att tydliggöra hur behandlaren tillämpar
tandvårdsstödet.
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