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Nämnden för statligt tandvårdsstöd   
Protokoll nr 2/2011 
 
 
Sammanträdesdatum 2011-04-18--19 
 
Tid: Klockan 10.00 måndag morgon till klockan 13.00 tisdag eftermiddag  
 
Plats: Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4, Stockholm 
 
Ordförande: Stig Nyman     
    
Ledamöter: Benny Enbuske 
 Björn Klinge   
 Tobias Nilsson punkt 1-9   
 Ulf Persson   
 Barbro Westerholm   
 Kerstin Öhrn     
  
Ersättare: Erna Zelmin   
 Mats Trulsson 
 Göran Arvidsson 
 Ann-Charlotte Sundelin 
 
Föredragande: Gunilla Hulth-Backlund 
 Gun-Britt Lundin 
 Andreas Cederlund 
 Barbro Hjärpe 
 Caroline Klofelt 
 Mikael Moutakis 
 Lars Sjödin 
 Anna Svensson 
  
 Per Carlsson, Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom 
 vård och omsorg 
 Nils Oscarsson, Socialstyrelsen 
 Eeva Widström, Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors 
  
Övriga närvarande: Marie Forssell  
 Heléne Lindblad Jonsson 
 Ulrika Ternby 
  
Protokollförare: Elisabeth Wilén Stefanson   
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Måndagen den 18 april 2011 
 
Allmänt 

1. Saken: Godkännande av dagordning  

 Dagordningen fastställs. 

 
Information/Diskussion 

2. Saken: Prioritering 
 Föredragande: Per Carlsson, Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom  
  vård och omsorg. 

Nämnden informeras om prioriteringstänkande i hälso- och sjukvården.  

3. Saken: Nationella riktlinjer som underlag för prioriteringar 
Föredragande: Nils Oscarsson, Socialstyrelsen och Lars Sjödin 

Nämnden informeras om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård 
och hur de kan användas som underlag för prioriteringar. 

4. Saken: Föreskriftsförändringar 2012, prioriteringsdiskussion 
 Föredragande:  Gun-Britt Lundin, Barbro Hjärpe, Anna Svensson, Lars Sjödin, 
 Caroline Klofelt, Mikael Moutakis 
  

Nämnden informeras om och diskuterar kommande ändringar i TLV:s föreskrifter 
och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd. 

5. Saken: Uppföljning av tandvårdsstödet 
 Föredragande: Anna Svensson och Mikael Moutakis 

Nämnden informeras om prognostiserat ekonomiskt utfall rörande det statliga 
tandvårdsstödet. 

6. Saken: Tandvårdssystem i Norden, ett samhällsodontologiskt perspektiv  
  Föredragande: Eeva Widström, Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors 

Nämnden får en redovisning av de olika försäkringssystem som finns i Norden och 
även i några europeiska länder. 

 

Tisdagen den 19 april 2011 

Information 

7. Saken: Nationella indikatorer för god tandvård 
  Föredragande: Andreas Cederlund 

Nämnden informeras om och diskuterar olika indikatorer som kan användas för 
att mäta god tandvård. 

Beslut 

8. Saken: Beslut om ändringar i TLV:s föreskrifter och allmänna råd  
  (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd per den 1 september  
  2011. 
 Föredragande: Barbro Hjärpe och Mikael Moutakis 
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Nämnden får en redogörelse för inkomna remissvar. Nämnden diskuterar de 
föreslagna ändringarna. 
 
Nämnden beslutar enhälligt om ändringar i TLV:s föreskrifter och allmänna råd för 
statligt tandvårdsstöd som ska träda i kraft den 1 september 2011. Beslutet avser i 
huvudsak de förändringar som framgår av Bilaga till protokollet. 
 
Nämnden beslutar att inte höja högkostnadsskyddets beloppsgränser för år 2011. 
 
Nämnden för statligt tandvårdsstöd menar att en modell för justering av 
beloppsgränserna ska finnas för att stödet ska förbli ett skydd mot höga kostnader.  
   
År 2011 kommer dock inte någon justering av beloppsgränserna att ske. 
Kostnaderna för det statliga tandvårdsstödet har varit svårbedömda de inledande 
åren efter införandet av reformen. Det beror bland annat på att förmånen är ny för 
patienterna och att en ekonomisk lågkonjunktur har påverkat konsumtionen. 
Utvecklingen av högkostnadsskyddet görs stegvis för att möjliggöra kontroll över 
kostnaderna och effekterna för patienterna. Ytterligare kompletteringar av stödet 
kan därför komma att övervägas. Tillämpningen av en modell för justering av 
beloppsgränser bedöms därmed kunna avvaktas till år 2012. 

 
Information 
 
9. Saken: Information från GD 
 Föredragande: Gunilla Hulth-Backlund 

 Nämnden informeras om aktuella händelser som rör myndigheten. 
 
Diskussion 
 
10. Saken: Min syn på tandvård 
 Föredragande: Barbro Westerholm 

 Ledamoten Barbro Westerholm redovisar sin syn på tandvård och nämnden 
 diskuterar.  
 
  

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

Elisabeth Wilén Stefanson 
    Justeras 
 
  

    Stig Nyman 
    Ordförande 
 



Bilaga till protokoll nr 2/2011 
 
Sammanfattning av huvudsakliga ändringar i TLVFS den  
1 september 2011 

Förtydliganden för att främja enhetlig tillämpning  
D/t 5061-5062 Förtydligas att benförlusten mäts vid lägsta stället. 
 Innehållsförteckning bilaga 2 Utbytesåtgärder tillförs innehållsförteckningen i bilaga 2. 
Åtgärd 123 Förtydligas vad som avses med helstatus. 
Åtgärd 429 Åtgärdsrubriken förtydligas att kirurgiskt avlägsnande avses. 
Åtgärd 522 Förtydligas att med krona avses laboratorieframställd krona samt vad som 

avses med kanallokalisation. 
Inledningstext utbytesåtgärder Förtydligas att med provisorier avses provisorier på implantaten. 
 

Redaktionell och juridisk justering av text. Översyn för användning av 
enhetliga begrepp 
Diagnos/tillstånd 4001-4884  Enhetliga begrepp för reparativ vård införs. 
Regel D.3 Texten förtydligas och enhetliga begrepp för reparativ vård används. 
Regel D.4  Enhetliga begrepp används.  
Diagnos/tillstånd 5445 Enhetliga begrepp med motsvarande diagnos/tillstånd 4882 används. 
Diagnos/tillstånd 5908 Enhetliga begrepp för Reparativ vård används. 
Åtgärd 341-343 Språklig förenkling av rubriktexten.  
Utbytesåtgärd 921, 922  Enhetliga begrepp för Reparativ vård används. 
Uttrycket kan inte kombineras  Språklig justering. Frasen ersätts med …är inte ersättningsberättigande 
med… tillsammans med… 

 

Ändringar i sak    
Diagnos/tillstånd 3041, 3042 Åtgärd 342 tas bort. 

Diagnos/tillstånd 3046  Åtgärd 429, 435, 436 för borttagande av implantat samt åtgärd 882 för 
avmontering av implantatbro tillförs.  

Diagnos/tillstånd 3065  Åtgärd 441 för rotseparation och extraktion av rot tillförs. 

Inledningstext reparativ vård, Tillämpningen av aktiv skada klargörs och flyttas till en ny regel D.7  
ny regel D.7 som tillförs diagnos/tillstånd för karies och frakturer. 
Regel D.5 Regeln delas upp i D.5 och D.6, för en enhetlig struktur med E-reglerna.  

Diagnos/tillstånd 5035 Åtgärder för reparation utgår, blir därmed enhetlig med diagnos/ tillstånd 
5016. 

Diagnos/tillstånd 5071 Rubrik- och villkorstext korrigeras. 

Diagnos/tillstånd 5448  Åtgärd 429 för kirurgiskt avlägsnande av implantat tillförs, rubriktex-ten för 
flertandslucka korrigeras och ordet bro byts mot konstruktion. 

Diagnos/tillstånd 5449 Åtgärd 429 för kirurgiskt avlägsnande av implantat tillförs.  

Regel E.2  Åtgärd 886, distans, tillförs. Förtydligande av tillämpning för tvåtandslucka 
5-6. 

Regel E.9 Åtgärd 811, för cementering av lossnad protetisk konstruktion, tillförs. 

Åtgärd 302 Ordet akut tas bort för behandling av tillstånd i käkled eller käkmuskler som 
orsakat käkfunktionsstörning.   

Åtgärd 342 I åtgärdstexten ändras och till eller för att möjliggöra vård av fördjupade 
tandköttsfickor och/eller furkationsinvolveringar. 

Åtgärd 421-428 Kombinationsrestriktioner korrigeras enligt tidigare beslutad princip. 

Åtgärd 839 Förtydligande att åtgärden är ersättningsberättigande per käke. 

Åtgärd 882 Förtydligande av åtgärdens tillämpning. 
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