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E.13 Kopplad konstruktion mellan tand och implantat30
Kopplade konstruktioner mellan tand och implantat är ersättningsberättigande inom
tandposition 6–6.
För att en kopplad konstruktion mellan tand och implantat ska vara ersättningsberättigande
inom aktuellt tillstånd, ska konstruktionen vid
− friändstandlöshet innehålla färre implantat än vad som maximalt är ersättningsberättigande samt inbegripa minst ett hängande led inom tandposition 5–5,
− tandlucka innehålla färre implantat än vad som maximalt är ersättningsberättigande samt
inbegripa minst ett hängande led mellan tand och implantat på ena sidan eller båda sidor i
tandluckan.
Hängande led i tandposition 6 är inte ersättningsberättigande. (HSLF-FS 2018:23).
E.14 Utbytesåtgärd ortodonti31
Om patienten vid tillstånd 5031 väljer en behandling i form av ortodontisk slutning av
tandluckan lämnas tandvårdsersättning för utbytesåtgärd 940. Tandvårdsersättning beräknas
utifrån ett belopp som motsvarar det lägsta av följande belopp
− referenspriset för utförd utbytesåtgärd 940, vilket motsvarar referenspriserna för åtgärd
801 x 2 och 804 x 1, eller
− vårdgivarens pris för utförd utbytesåtgärd.
Tandvårdsersättning för utbytesåtgärderna beräknas vid entandslucka för ett stöd på vardera
sidan om luckan (bredvidliggande tandposition) och ett hängande led.
Om åtgärd 800 eller 801 slutförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på,
lämnas tandvårdsersättning för utbytesåtgärd 941 vid entandslucka. Om åtgärd 800 eller 801
har slutförts inom två år på båda stödtänderna som utbytet beräknas på, lämnas ingen
tandvårdsersättning.
När utbytesåtgärd tillämpas för tandluckor med en tand emellan lämnas tandvårdsersättning
motsvarande entandslucka enligt första stycket för den första tandluckan. Tand som använts
för beräkning av tandvårdsersättning i en tandlucka, kan inte inom två år användas för
beräkning av tandvårdsersättning i ytterligare tandlucka. (HSLF-FS 2018:23).
E.15 Utbytesåtgärd ortodonti, som görs om32
Inom tre år efter slutförande av utbytesåtgärd 940 eller 941
− är åtgärd 800 eller 801 inte ersättningsberättigande för granntanden på vardera sidan av
den ursprungliga entandsluckan.
− är åtgärd 804 inte ersättningsberättigande för samma entandslucka.
− lämnas inte tandvårdsersättning för utbytesåtgärd 925, 926, 928, 929, 940 eller 941 för
samma entandslucka. (HSLF-FS 2018:23).
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Senaste lydelse HSLF-FS 2016:49.
Senaste lydelse HSLF-FS 2017:39.
32
Senaste lydelse HSLF-FS 2017:39.
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Obs! Detta rättelseblad ersätter s. 39 och 40 i tidigare utgivna HSLF-FS 2018:23.
Rättelsen avser tredje och fjärde stycket i regel E.14 och innebär att orden tre år
ändras till två år i dessa stycken.
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Bilaga 2 Ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder med referenspriser
angivna i kronor
För de ersättningsberättigande tandvårdsåtgärderna används följande serier:
100
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
200
Sjukdomsförebyggande åtgärder
300
Sjukdomsbehandlande åtgärder
400
Kirurgiska åtgärder
500
Rotbehandlingsåtgärder
600
Bettfysiologiska åtgärder
700
Reparativa åtgärder
800
Protetiska åtgärder
900
Tandreglering och utbytesåtgärder
100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Åtgärds- Åtgärd
kod

Referenspris Referenspris
specialisttandvård
fr o m
fr o m
2019-01-15 2019-01-15

Undersökningsåtgärder, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
I undersökningsåtgärderna 101–114 ingår upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga för
undersökning och diagnostik inklusive information till patienten avseende dessa.
I förekommande fall ingår
− behandlingsplanering,
− foton för diagnostik, för behandlingsplanering och för dokumentation,
− provtagning, receptförskrivning och remisshantering inklusive dokumentation,
− undersökningsprotokoll, skriftlig prisuppgift eller skriftlig behandlingsplan enligt 10, 12 §§ förordningen
(2008:193) om statligt tandvårdsstöd.
101

Basundersökning, utförd av tandläkare
Åtgärden tillämpas för undersökning och diagnostik av tand- och munhälsa
med återkoppling till patienten samt i förekommande fall mindre
förebyggande behandling.
I åtgärden ingår
− kariesdiagnostik och diagnostik av gingivit och parodontit genom
förenklad parodontal undersökning, bedömning av munslemhinna,
käkfunktion och befintliga protetiska konstruktioner samt identifiering av
andra faktorer som visar på ett behov av en kompletterande undersökning
eller utredning,
− berättigad intraoral röntgenundersökning för diagnostik inklusive analys
med nödvändigt antal bitewingbilder. Om inga eller färre än fyra
bitewingbilder tas, ingår vid behov upp till totalt fyra intraorala
röntgenbilder,
− riskbedömning,
− hälsoinformation, inklusive rekommendationer om egenvård,
− förebyggande åtgärder upp till fem minuter i form av enklare
munhygieninstruktion, borttagande av ringa mängd tandsten eller fluorbehandling av enstaka tänder.
Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 111, 112,
201, 206, 312 eller ytterligare 101 för samma patient under samma dag och
vid samma mottagning.
Åtgärden är ersättningsberättigande högst två gånger per patient,
ersättningsperiod och behandlare.
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Har upphävts genom (TLVFS 2014:6).

40

845

845

