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Kort sammanfattning av de viktigaste ändringarna till den 
15 januari 2019, i den ordning de förekommer i föreskriften 
 

Var i 
föreskriften 

 
Ändring 

Tillstånd 3044 Åtgärd 405 tas bort ur tillstånd 3044. 

Tillstånd 3046 Åtgärd 342 tas bort ur tillstånd 3046 

Tillstånd 5006 Tillstånd 5006 begränsas till tandposition 5–5 och förtydligas med att behandling 
gäller för tänder som planeras att behållas. 

Regel B.1, D.1, 
E.0 

Reglerna om dokumentation förtydligas med att den ska ske i patientjournalen. 
För regel D.1 och E.0 kan dokumentation även ske med modell. 

Regel D.5, E.5, 
E.6, E.7, E.15 

Omgörningstiden ändras till tre år för de åtgärder där omgörningstiden idag är två 
år (tandstödd och implantatstödd protetik, implantat, implantatoperationer, 
benaugmentation samt utbytesåtgärder för implantat och tandreglering). 

Regel D.6 och 
E.9 

Undantaget om patienten kan lastas tas bort i regel D.6 och E.9.  
För avtagbar protes ändras det till protesen skadats eller förlorats och detta har 
ett samband med sjukdom hos patienten.  
Regel E.9 kompletteras med nytt stycke för justering av en äldre avtagbar protes. 

Regel E.13 Regel E.13 för kopplade konstruktion mellan tand och implantat tydliggörs 
med att den tillämpas för aktuellt tillstånd. Vidare förtydligas villkor om 
hängande led vid friändstandlöshet och tandlucka. 

D-regler och E-
regler 

D- och E-reglerna har tydliggjorts så att de kan delas in i: 
– tillämpningsregler för behandling: D.1, D.2, D.3, D.4, D.7, E.0, E.2, E.3, E.4, 
E.10, E.11, E.12, E.13, E.14.  
– omgörningsregler: D.5, E.5, E.6, E.7, E.8, E.15. 
– undantag vid omgörning: D.6 och E.9.  Dessa anger undantag från D.5, E.5, E.6, 
E.7, E.8 och E.15. 

Åtgärd 101 Förtydligas att i basundersökning ingår nödvändigt antal bitewingbilder. Om 
inga eller färre än fyra bitewingbilder tas, ingår vid behov  upp till totalt fyra 
intraorala röntgenbilder.  
 Åtgärdstexten förtydligas generellt med att åtgärden tillämpas för undersökning 
och diagnostik av tand- och munhälsa med återkoppling till patienten samt i 
förekommande fall mindre förebyggande behandling.  
Åtgärd 101 begränsas till att vara ersättningsberättigande högst två gånger per 
ersättningsperiod och behandlare.  

Åtgärd 103 Förtydligas bl.a. med att endast en åtgärd 103 är ersättningsberättigande vid ett 
och samma besök. 

Åtgärd 107 Förtydligas med att den kan tillämpas vid omfattande undersökning som en 
enskild åtgärd eller som en kompletterande åtgärd till 101, 111 eller 112. Allmänna 
råd tillförs till åtgärd 107 för att med olika exempel tydliggöra vad som är en 
omfattande undersökning.  

Åtgärd 111, 112 Förtydligas att i åtgärderna för basundersökning ingår nödvändigt antal 
bitewingbilder. Om inga eller färre än fyra bitewingbilder tas, ingår vid behov  
upp till totalt fyra intraorala röntgenbilder.  
Åtgärdstexten förtydligas generellt med att åtgärden tillämpas för undersökning 
och diagnostik av tand- och munhälsa med återkoppling till patienten samt i 
förekommande fall mindre förebyggande behandling.  
Åtgärd 111 och 112 begränsas till att dessa två åtgärder tillsammans är 
ersättningsberättigande totalt högst två gånger per ersättningsperiod och 
behandlare.  
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Var i 
föreskriften 

 
Ändring 

Åtgärd 121 Förtydligas att åtgärden tillämpas för diagnostik av en tandposition med en eller 
flera bilder, eller av flera tandpositioner med en intraoral bild. 

Åtgärd 122 Åtgärden tas bort och ersätts av åtgärd 127 och 128 för delstatus beroende på 
omfattning. 

Åtgärd 123 Ersätts en gång per ersättningsperiod och mottagning. 

Åtgärd 124 Förtydligas att åtgärden tillämpas för standardpanorama, hel eller avbländad. 

Åtgärd125 Tydliggörs vad som ingår, bl.a. med nya allmänna råd till åtgärden. 

Åtgärd 126 Ersätts en gång per ersättningsperiod och mottagning. 

Åtgärd 127 Ny åtgärd för delstatus med 2–6 intraorala röntgenbilder. 

Åtgärd 128 Ny åtgärd för större delstatus med 7 eller fler intraorala röntgenbilder, men som 
inte är ett helstatus. 

Åtgärd 405 Åtgärdstexten kompletteras med att åtgärden även kan tillämpas för slutning av 
oroantral kommunikation efter operationskomplikation. 

Åtgärd 429 Restriktioner tillförs som är enhetliga med de som gäller för övriga åtgärder för 
kirurgiska ingrepp.  

Åtgärd 441 Förtydligas att åtgärden tillämpas när parodontaloperation sker vid en tand 
samtidigt som ett implantat med periimplantit opereras. 

Åtgärd 807 Åtgärdstexten förtydligas med att konstruktionen ska ha en gjuten, fräst eller med 
3D-teknik framställd inre del av metall. 

Åtgärd 850 Förtydligas att åtgärden får kombineras med en distans som skruvas fast separat 
(åtgärd 858) eller med en integrerad distans/kopplingskomponent som 
cementeras i den implantatstödda kronan (åtgärd 859). 

Åtgärd 852 Förtydligas att åtgärden vid en  

− implantatstödd krona i en brokonstruktion får kombineras med en distans 
som skruvas fast separat (åtgärd 858).  

− separat implantatstödd krona får åtgärden kombineras med en distans som 
skruvas fast separat (åtgärd 858) eller med en integrerad 
distans/kopplingskomponent som cementeras i den implantatstödda kronan 
(åtgärd 859). 

Åtgärd 859  Ny tilläggsåtgärd 859 för integrerad distans/kopplingskomponent som 
cementeras i den implantatstödda kronan. Åtgärden är endast 
ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 850 och 852 för en separat 
implantatstödd krona.  
Åtgärden är däremot inte ersättningsberättigande för en implantatstödd krona 
som ingår i en brokonstruktion. I åtgärden ingår såväl komponenten som 
cementering och polering av cementskarven. 

Åtgärd 861–
863, 865 

Förtydligas att åtgärderna får kombineras med distans som skruvas fast separat 
(åtgärd 858).  

Språkliga 
ändringar 

Ändrad gruppering och styckesindelning i D- och E-reglerna så det som avser en 
och samma åtgärd kommer i samma stycke. Vissa benämningar i föreskriften och 
bilagorna har ensats. 

Övergångs-
regler 

Inga övergångsregler tillförs. De regler som gällde när en åtgärd utförs är de 
som ska tillämpas. Äldre föreskrifter gäller därför för åtgärder som slutförts före 
den 15 januari 2019. 
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