Inom två år efter slutförande av
– utbytesåtgärd 925, 928, 931 eller 933 är åtgärd 420–428 inte ersättningsberättigande eller lämnas inte tandvårdsersättning för utbytesåtgärd 925,
928, 931 eller 933 för samma tandposition, eller
– utbytesåtgärd 926, 927, 929, 930, 932 eller 934 är åtgärd 815, 852, 853,
881, 883 eller 890 inte ersättningsberättigande eller lämnas inte tandvårdsersättning för utbytesåtgärd 926, 927, 929, 930, 932 eller 934 för samma tandposition. (TLVFS 2010:2).
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E.7 Implantat som görs om, hel käke28
Inom två år efter slutförande av åtgärd 423–428, 861–863 eller 865 är åtgärd
423–428, 861–863, 865, 815, 864, 867, 871–878, 881 eller 883–890 inte
ersättningsberättigande för samma käke. Inom två år efter slutförande av
åtgärd 420 är åtgärd 420 inte ersättningsberättigande för samma tandposition.
Inom två år efter slutförande av åtgärd 864 eller 867 är åtgärd 815, 864,
867, 874–878, 881 eller 883–890 inte ersättningsberättigande för samma
käke.
Inom två år efter slutförande av åtgärd 874–876 är åtgärd 874–876 inte
ersättningsberättigande för samma käke.
Inom ett år efter slutförande av åtgärd 871–873 är åtgärd 832–837, 839,
864, 867, 871–873, 877, 878 eller 886 inte ersättningsberättigande för
samma käke.
Inom ett år efter slutförande av åtgärd 878 är åtgärd 878 inte ersättningsberättigande för samma tandposition. (TLVFS 2010:2).
E.8 Avtagbar protetik som görs om
Inom ett år efter slutförande av en avtagbar protetisk åtgärd 824–828 är ny
åtgärd 824–828 eller åtgärd 832–837 inte ersättningsberättigande för samma
käke.
E.9 Undantag från E.5–E.8 samt E.1529
Efter förhandsprövning enligt 6–7 §§ förordningen (2008:193) om statligt
tandvårdsstöd är åtgärd 420–428, 801–804, 808, 815, 852–853, 861–867,
874–876, 812–814, 881 eller 883–890 ersättningsberättigande eller lämnas
tandvårdsersättning för utbytesåtgärd 925–944 inom två år från det att åtgärd
420–428, 801–804, 808, 815, 852–853, 861–867, 874–876 eller 890 eller
utbytesåtgärd 925–944 slutförts
– om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om,
– om konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre våld, eller
– om konstruktionen på ingående tand behöver göras om på grund av ny
skada i annan tandposition.
Vad som anges i första stycket ska i motsvarande mån gälla även när en
tand som använts för beräkning av ersättning av utbytesåtgärd behöver
behandlas.
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Senaste lydelse TLVFS 2009:1.
Senaste lydelse TLVFS 2009:6.

Obs! Detta rättelseblad ersätter sid 29 och 30 av tidigare utgivna TLVFS 2010:2.
Rättelsen avser regel E.11 Befintligt implantat.

29

TLVFS 2010:2

I fall när utbytesåtgärd 925, 928, 931 eller 933 slutförts men implantatet
inte kan användas är åtgärd 801 eller 804 ersättningsberättigande efter
förhandsprövning enligt 6–7 §§ förordningen om statligt tandvårdsstöd.
Efter förhandsprövning enligt 6–7 §§ förordningen om statligt tandvårdsstöd, är åtgärd 824–828, 832–837, 871–873 eller 878 ersättningsberättigande
inom ett år från det att åtgärd 824–828, 871–873 eller 878 slutförts
– om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om,
– om konstruktionen, eller tand som konstruktionen stödjer på, utsatts för
yttre våld, eller
– om konstruktionen behöver åtgärdas på grund av ny skada i annan tandposition. (TLVFS 2010:2).
E.10 Tandreglering30

För tandreglering gäller att avvikelsen ska vara funktionellt eller utseendemässigt tydligt störande och av en omfattning som svarar mot följande
behandlingsbehov
– stort behov: utseendemässigt eller funktionellt starkt störande anomalier, innefattande prenormala tvångsbett, djupbett med gingivalt trauma,
extrema öppna bett, tvångsförande och artikulationsstörande kors- och
saxbett, uttalade frontala trång- eller glesställningar, postnormala bett med
stort horisontellt överbett, retinerade hörntänder, estetiskt eller funktionellt
störande rotationer eller omfattande aplasier i sidosegment,
– mycket stort behov: utseendemässigt eller funktionellt handikappande
anomalier, innefattande LKG-defekter, extrema post- och prenormala bett,
retinerade incisiver i överkäken eller omfattande aplasier. (TLVFS 2010:2).
E.11 Befintligt implantat31
Vid fastställande av diagnos/tillstånd 5005, 5011–5016, 5031 eller 5033–
5037 vid ny tandlucka ska redan befintligt implantat eller befintlig
implantatstödd krona likställas med tandlöshet. För de diagnoser/tillstånd där
E.11 gäller ersätts högst samma antal åtgärd 852 som 420 under samma
ersättningsperiod.
E.12 Befintligt hängande led
Vid fastställande av diagnos/tillstånd 5011–5016, 5033–5035 eller 5037 ska
befintligt hängande led, bredvid saknad tand eller bredvid implantat där
regel E.11 är tillämplig, likställas med tandlöshet. (TLVFS 2010:2).
E.13 Kopplad konstruktion mellan tand och implantat
Kopplade konstruktioner mellan tand och implantat är ersättningsberättigande inom tandposition 6-6. Hängande led i tandposition 6 är inte ersättningsberättigande. (TLVFS 2010:2).
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Senaste lydelse TLVFS 2009:1.
Rättelse utförd avseende E.11 Befintligt implantat.
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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 2010:2, har regel E.11
i bilaga 1 blivit fel. Korrekt skrivning av regeln framgår av bifogat rättelseblad.
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