
2021-06-28 

4 

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 undersöknings- 
och 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. 

2 § Paragrafen omformuleras för att tydliggöra hur behandlaren tillämpar 
tandvårdsstödet. 


