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Sammanfattning 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat om ändringar i det statliga 
tandvårdsstödet för att ytterligare förbättra regelverket. Detta år avser flertalet av 
justeringarna förtydliganden och språkliga förbättringar så att innehållet i regelverket ska bli 
tydligare och enklare att tillämpa. 
 
Regelverket utökas även med   

− ett nytt tillstånd för Tandsten på tänder eller implantat och tre nya åtgärder för 
borttagning av supragingival tandsten.  

− ytterligare en åtgärd och ett nytt allmänt råd för sjukdoms- och smärtbehandling.  
− ett nytt tillstånd för traumatiserande ocklusion. 
− en ny åtgärd för akut endodontisk behandling hos annan behandlare. 
− en ny regel som tydliggör stödens placering och extensionsled vid tandstödd protetik. 

 
TLV har under året även sett över regelverket för tandreglering inom tandvårdsstödet. Det 
innebär mindre justeringar i flera tillstånd, en ny åtgärd och tydligare begränsningar mellan 
åtgärderna. Ändringarna medför att något fler patienter kan få tandregleringsbehandling 
inom tandvårdsstödet. För några få behandlingar inom tandreglering finns övergångsregler 
för redan påbörjad behandling. 
 
Den nya föreskriften från den 15 januari 2018 får beteckningen HSLF-FS 2017:39. 
Grundföreskriften är fortfarande TLVFS 2008:1, men sedan den 1 juli 2015 utges flera 
myndigheters föreskrifter om vård samlat av Socialstyrelsen under beteckningen HSLF-FS. 
 
Samtliga ändringar framgår av den omtryckta föreskriften HSLF-FS 2017:39. Den beräknas 
komma från tryckeriet den 21 juni 2017. Samtidigt publiceras föreskriften på TLV:s 
webbplats som pdf för utskrift, och går då även att beställa från Wolter Kluwer/Fritzes förlag 
i tryckt form.  
 
Nedan finns en kort beskrivning av de olika ändringarna i föreskriften. En sammanfattning i 
tabellform av de viktigaste ändringarna återfinns sist i dokumentet. 
  

https://wolterskluwer.se/produkt/1731501
https://wolterskluwer.se/produkt/1731501
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Översyn av tandregleringsområdet 
En översyn har gjorts av hela området för behandling med tandreglering inom 
tandvårdsstödet. Nedan beskrivs de delar där ändringarna påverkar tillämpningen. 
 
Tillstånd för bett- eller tandpositionsavvikelser 5903 – 5914 samt regel E.10 

Regel E.10 
Regeln justeras så att den bättre anger ramen för de avvikelser för vilka tandreglerings-
behandling som ersätts inom tandvårdsstödet. 

Tillstånd 5903  
Villkor tillförs när tandreglering är ersättningsberättigande vid agenesier. 

Tillstånd 5906 
Tydligare villkor införs när tandreglering är ersättningsberättigande vid öppna bett. 
Förtydligande tillförs om vad som avses med färre än två ockluderande tandpar. 

Tillstånd 5907  
Tandreglering är ersättningsberättigande vid anterior eller lateral tvångsföring med glidning 
minst 2 mm, eller vid saxbett med eller utan tvångsföring men med färre än två ockluderande 
tandpar inom tandposition 4–7.  

Tillstånd 5908  
Tydligare villkor när tandreglering är ersättningsberättigande vid vävnadsskadande 
bettavvikelse. 

Tillstånd 5909  
Villkoren för det sammanlagda platsunderskottet när tandreglering är ersättnings-
berättigande sänks till 6 mm för överkäken inom position 3–3 och 7 mm för underkäken 
inom position 3–3. Ytterligare villkor för behandling av trångställning i underkäken tillförs. 

Tillstånd 5913  
Villkoren för tandregleringsbehandling av tand som står i avvikande läge ändras.  

Tillstånd 5914  
Behandling av mindre funktionell bettavvikelse flyttas till tillstånd 5907, Funktionell 
bettavvikelse eller saxbett. 
 
Åtgärder för tandreglering 

• En ny åtgärd 900 för aktiv behandling upp till 6 månader tillförs. 
• I åtgärd 904 och 908 tas delen om samarbete med behandlare inom protetik, 

käkkirurgi eller plastikkirurgi bort. 
• Åtgärd 900–908 kan inte kombineras med varandra, med åtgärd 847 eller med 

utbytesåtgärd 940 eller 941 under samma ersättningsperiod. 
• Utbytesåtgärd 940 och 941 begränsas så att totalt högst två åtgärd 940/941 ersätts 

under samma ersättningsperiod.  

I 4 § i föreskriften tydliggörs att en åtgärd för tandreglering är slutförd när aktiv apparatur är 
avlägsnad och retention inledd. Det är då den ska rapporteras till Försäkringskassan inom 14 
dagar. 
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Övriga ändringar för tandreglering 
Regel E.15 justeras så att efter slutförande av utbytesåtgärd 940 eller 941 är behandling med 
tandstödd bro eller med implantat inte ersättningsberättigande inom två år för samma 
entandslucka. 
 
Utbytesåtgärder för tandreglering tas bort ur tillstånd 5036, Entandslucka inom position  
6–6 när ändstödet är bräckligt. 
 
Övriga delar som utretts inom ortodontiområdet 
Under översynen av ortodontiområdet har TLV utrett om införande av separat 
åtgärd/separata åtgärder för temporära förankringsimplantat skulle vara möjlig inom 
tandvårdsstödet. Inom området för förankring med implantat vid ortodontisk behandling 
sker idag en snabb utveckling.  
 
Det finns flera olika typer av temporära förankringsimplantat med olika för- och nackdelar. 
Bedömningen är dock att det fortfarande är några år för tidigt att införa åtgärder för 
förankringsimplantat i tandvårdsstödet. Det finns inte tillräckligt med studier eller tillräckligt 
med beprövad erfarenhet för de olika metoderna/typerna. TLV kommer att följa utvecklingen 
de närmaste åren. 
 
 

Justeringar i tillstånd, regler och åtgärder som förändrar 
tillämpningen 
Undersökning, diagnostik 
Tillstånd 1001 – 1302 samt åtgärd 101 - 108 för undersökning/diagnostik 
Rubrikerna för tillstånd 1301 och 1302 förtydligas.  
 
Åtgärder som ersätts inom de olika tillstånden för undersökning justeras. Åtgärder för mer 
omfattande undersökningar tas bort ur tillstånd 1001 samt 1301 och finns nu endast inom 
tillstånd 1302. 
 
Röntgenåtgärd 123 – 126  
Skäl för röntgenundersökning med åtgärd 123–126 ska noteras i patientjournalen. Villkoret 
framgår i villkorskolumnen för tillstånd 1001, 1301 och 1302.  
 
Tomografiåtgärder 131 – 134  
Skäl för tomografiundersökning åtgärd 131–134 ska noteras i patientjournalen, vilket framgår 
i villkoren för tillstånd 1302.  
 
Indelningen av tomografiåtgärderna justeras så att åtgärd 131 tillämpas för undersökning av 
en (1) kvadrant eller av tandposition 3–3. Tomografiundersökning av sinus flyttas från åtgärd 
133 till åtgärd 132. Traumautredning stryks i åtgärd 133, vid trauma får undersökningens 
omfattning istället avgöra vilken tomografiåtgärd som ska tillämpas. 
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Sjukdomsförebyggande behandling 
 
Nytt tillstånd 2031 för Tandsten på tänder eller implantat   
samt tre nya åtgärder för borttagande av supragingival tandsten 
Åtgärd 207, Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten   
Åtgärd 208, Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, mer omfattande  
Åtgärd 209, Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande  
 
Åtgärd 209 är även ersättningsberättigande inom tillstånd 3041, Gingivit och tillstånd 3042, 
Mukosit. Vidare är åtgärd 209 endast ersättningsberättigande enskilt eller tillsammans med 
åtgärd 201, 311, 312 eller 362 för samma patient under samma dag och med samma 
behandlare.  
 
6 § - STB kan användas vid de nya åtgärderna 
Åtgärderna 207–209 förs in i 6 § och därmed kan STB användas som betalning för dessa 
behandlingar.   
 
 

Sjukdomsbehandling 
Åtgärd 301 – 303 utökas till 301 – 304 med tillhörande allmänna råd till 304 
Ändringarna innebär en uppdelning av åtgärd 303 där de mest omfattande sjukdoms- och 
smärtbehandlingarna placeras i en ny åtgärd 304 med tillhörande nytt allmänt råd. Även viss 
övrig omflyttning sker avseende vilka behandlingar som ingår i respektive åtgärd. Åtgärd 303 
har justerats avseende tidsåtgång och är mellan åtgärd 302 och nya 304 i omfattning.  Åtgärd 
301–303 avser sjukdoms- eller smärtbehandling främst i form av de behandlingar som 
uppräknas i åtgärdstexten. För åtgärd 304 är endast de behandlingar som anges i 
åtgärdstexten ersättningsberättigande. 
 
Åtgärd 480, ändrade villkor  
Villkoren i åtgärd 480 ändras så att åtgärden även kan tillämpas när sjukvårdskontakt krävs 
inför ett ingrepp för kontroll av koagulation, dvs också i fall när  något koagulationsvärde inte 
kan fastställas. Sjukvårdskontakten ska dokumenteras i journalen för att åtgärden ska vara 
ersättningsberättigande. 
 
Ny åtgärd 520 för akut endodontisk behandling, annan behandlare 
En ny åtgärd 520 för akut endodontisk behandling hos annan behandlare tillförs. Åtgärden 
kan tillämpas såväl för kavumextirpation som för rensning. När åtgärd 520 utförts är inte 
åtgärd 501–504 ersättningsberättigande inom samma ersättningsperiod för samma 
behandlare. Skulle det senare visa sig att den som rapporterat åtgärd 520 också blir den som 
kommer att rotfylla tanden, får åtgärd 520 återtas. Därefter kan åtgärder för rotfyllning 
rapporteras. 
 
Åtgärd 521 förtydligas 
Rubriken i åtgärd 521 förtydligas så att det framgår att den endast är ersättningsberättigande 
för akut trepanation och kavumextirpation. Om tanden rensas vid samma besök lämnas inte 
ersättning för åtgärd 521. Rensningen ingår i åtgärden för rotbehandlingen, åtgärd 501–504. 
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Nytt tillstånd 3152 för traumatiserande ocklusion 
Ett nytt tillstånd 3152 för traumatiserande ocklusion tillförs. Inom det nya tillståndet blir 
åtgärd 301 och 362 ersättningsberättigande. 
 
 

Rehabilitering 
Nytt tillstånd 5006 för temporär partiell protes för lucka där roten ska behållas 
Det finns tillfällen när en temporär partiell protes behöver utföras för en tandlucka där 
endast krondelen på tanden är borta och roten finns kvar och senare ska användas för 
kronterapi efter rotfyllning.  
De två ersättningsberättigande åtgärderna för nya tillståndet är åtgärd 822 och 823. 
 
Tillstånd 5020, åtgärd 480 tillförs 
Åtgärd 480 är ersättningsberättigande inom tillstånd som innehåller åtgärder för kirurgiska 
ingrepp, när särskilda insatser behövs på grund av koagulationsproblem såväl innan som 
efter genomförd behandling.  
 
Tillstånd 5071 och 5072: förtydligande av villkorstexten och regel E.0 tas bort från 
dessa tillstånd 
I tillstånd 5071 framgår att tillståndet tillämpas för behandling av tänder, inklusive tänder 
och implantat med befintlig konstruktion. Denna text tillförs även tillstånd 5072 och båda 
tillstånden förtydligas också med att de inte kan tillämpas för behandling av tandlöshet. För 
tillstånd 5071 och 5072 finns särskilda dokumentationskrav varför regel E.0 stryks. 
 
Ny regel E.3 för stöd vid tandstödd protetik samt förtydliganden i tillstånd 5031, 5033, 
5036 och 5037 
Den nya regeln E.3 tydliggör att vid 

– extensionsbro i tandlucka med brostöd enbart på ena sidan om luckan är endast ett 
hängande led ersättningsberättigande,  

– tandlöshet som involverar tandposition 5 och stödtand finns i position 6 men saknas i 
position 7, kan en tandstödd bro utsträckas till tandposition 8. 

 
Villkorstexten för en- och tvåtandslucka (tillstånd 5031, 5033, 5036 och 5037) förtydligas 
angående brostödens placering. Vid tvåtandslucka 6–7 är endast bro med stödtand i position 
5 och 8 ersättningsberättigande. Vid tvåtandslucka med bräckligt ändstöd är kopplad 
konstruktion inte ersättningsberättigande mellan implantat och bräckligt stöd utan endast 
mot den sida av luckan som inte har ett bräckligt ändstöd. 
  

Förtydliganden och språkliga ändringar 
Inledningstexter till samtliga åtgärdsgrupper 
Inledningstexten till samtliga åtgärdsgrupper förtydligas med att i åtgärderna ingår alla 
material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett 
framställningsmetod inklusive all materialkostnad. 
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Inledningstexten för konsultationsåtgärder 
Inledningstexten förtydligas med att i åtgärderna 115 och 116 ingår bedömning eller 
behandlingsplanering inklusive svar utifrån en remitterad frågeställning med bifogade 
underlag. 
 
Separat inledningstext för apikalkirurgisk behandling 
En separat inledningstext tillförs åtgärd 541 och 542 som anger vad som ingår i dessa 
åtgärder.  
 
 

Förtydligande i tillstånd, regler och åtgärder 
Tillstånd 3046, 3111 och 3161  
Tillstånden förtydligas med att de inte kan tillämpas när det finns ett annat specifikt tillstånd 
för sjukdomen eller skadan inom tandvårdsstödet. 
 
Villkoren för tillstånd 5041 och 5051 
Språkliga ändringar som förtydligar villkoren för när behandling är ersättningsberättigande 
inom tillstånd 5041 och 5051. För tillstånd 5041 är rotbehandling eller apikalkirurgi endast 
ersättningsberättigande om tanden ska åtgärdas med reparation eller rehabilitering inom 
tandvårdsstödet. För tillstånd 5051 är behandling ersättningsberättigande om det krävs inför 
tandstödd protetik inom tandvårdsstödet.  
 
Åtgärd 606, förtydligas  
Åtgärdstexten förtydligas att det är individuell instruktion och information som avses i 
åtgärden. 
 
Innehållet i protetiska åtgärder 
Varje åtgärdsgrupp för protetiska åtgärder förtydligas med vad som ingår i samtliga åtgärder 
i den aktuella gruppen. Nya delar som tydligggjorts är bland annat att ocklusionsanpassning 
ingår liksom en hygieninstruktion vid ny konstruktion. 
 
Därutöver förtydligas åtgärdstexten för enskilda åtgärder avseende vilka konstruktioner som 
åtgärden tillämpas för, eller vad som ingår i just den åtgärden. Till exempel: 

– åtgärd 815 för sadelkrona förtydligas att den kan tillämpas för reparation på såväl krona som 
hängande led i befintlig bro,  

– åtgärd 824 att den avser partiell protes med gjutet eller med 3D-teknik framställt 
metallskelett, 

– åtgärd 829 att den avser hel protes eller täckprotes som utförs immediat,  
– åtgärd 839 att förankringselement inte ingår, 
– åtgärd 850, 852, 861–863, 865 att annan kopplingskomponent än industriellt framställd eller 

fräst distans som skruvas fast separat ingår i åtgärderna. 
 
När åtgärderna rapporteras till Försäkringskassan ska det totala priset för åtgärdens hela 
innehåll rapporteras för den aktuella åtgärdskoden. Detta enligt förordningen (2008:193) om 
statligt tandvårdsstöd. 
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Nya allmänna råd om annan kopplingskomponent vid åtgärd 850, 852, 861–863 och 
865. 
Till åtgärd 850, 852, 861–863, 865 tillförs nya allmänna råd i bilaga 3 om vad som kan vara 
annan kopplingskomponent än industriellt framställd eller fräst distans som skruvas fast 
separat. 
 
Utbytesåtgärder 

1. Nuvarande inledningstext till utbytesåtgärderna som beskriver vad en utbytesåtgärd 
är flyttas till 4§, Definitioner 

2. Inledningstexterna placeras före varje grupp av utbytesåtgärder och anger tydligare 
vad som ingår i åtgärderna i den aktuella gruppen. 

3. Åtgärdsrubrikerna förtydligas så att det framgår vilken behandling utbyte sker mot. 
4. Åtgärdstexterna förtydligas med vad som ingår i den aktuella åtgärden på 

motsvarande sätt som för övriga protetiska åtgärder. 
 

Övergångsregler 
Övergångsregler tillförs för behandlingar 

• inom tillstånd 5913 eller 5914 som påbörjats före ikraftträdandet där äldre 
föreskrifter gäller, 

• med utbytesåtgärd 940 eller 941 som påbörjats mellan den 15 januari 2017 och  
14 januari 2018 där äldre lydelse avseende regel E.15 gäller.  

Övergångsreglerna gäller längst till och med 14 januari 2021.  
 

Referenspriser och beloppsgränser 
Omräkning av referenspriserna har utförts; 

− för personalkostnaderna har justering utförts utifrån ny lönestatistik och  
− för material med hjälp av index.  

 
Därutöver har nya referenspriser tagits fram för åtgärd 207, 208 och 209 för mekanisk 
avlägsnande av tandsten, åtgärd 303–304 för sjukdomsbehandling, åtgärd 520 för akut 
endodontisk behandling och för åtgärd 800 för en (1) tandstödd krona, som nu beräknas på 
helkeram.  
 
Dessutom har en översyn gjorts av innehållet i samtliga 900-åtgärder för tandreglering, 
inklusive ny åtgärd 900.  
 
Beloppsgränserna på 3 000 kr och 15 000 kr är oförändrade. 
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Kort sammanfattning av de viktigaste ändringarna till den 15 januari 
2018, i den ordning de förekommer i föreskriften 
Var i föreskriften Ändring 

4 § Definition för utbytesåtgärd tillförs. 
6 § STB kan användas för nya åtgärder 207, 208 och 209 för 

tandstensborttagning. 
Tillstånd 1001–
1302 

Justering av vilka åtgärder som är ersättningsberättigande inom respektive 
tillstånd för undersökning. Villkor tillförs tillstånd 1001–1302 om att skäl för 
röntgenundersökning åtgärd 123–126 och tomografiundersökning åtgärd 
131–134 ska noteras i patientjournalen.  
Justerade rubriker för tillstånd 1301 och 1302. 

Tillstånd 2031 Nytt tillstånd för Tandsten på tänder eller implantat. 
Tillstånd 3046, 
3111, 3161 

Förtydligande att tillstånden inte kan tillämpas när det finns ett annat 
specifikt tillstånd för sjukdomen eller skadan inom tandvårdsstödet. 

Tillstånd 3152 Nytt tillstånd för Traumatiserande ocklusion. 
Tillstånd 5006 Nytt tillstånd för lucka där rot/rötter finns kvar som ska behandlas och 

behållas, men luckan behöver åtgärdas temporärt med avtagbar protes. 
Tillstånd 5033 
och 5037 

Vid tvåtandslucka 6-7 är endast bro med stöd på var sida om luckan 
ersättningsberättigande. Kopplad konstruktion ersätts inom tillstånd 5037, 
men inte mellan bräckligt ändstöd och implantat (dvs endast mot sida utan 
bräckligt ändstöd). 

Tillstånd 5071 
och 5072 

Regel E.0 för dokumentation tas bort ur tillstånd 5071–5072, särskilda 
dokumentationskrav finns redan för dessa tillstånd. Förtydligande att 
tillstånden inte ska tillämpas för behandling av tandlöshet. 

Tillstånd 5903–
5914 

Åtgärd 900 tillförs samtliga tillstånd. Rubriker och villkorstexter förtydligas 
och justeras språkligt. I de tillstånd där villkoren justerats följer en kort 
beskrivning nedan: 

Tillstånd 5903 Villkor tillförs när tandreglering är ersättningsberättigande vid agenesier. 
Tillstånd 5906 Tydligare villkor när tandreglering är ersättningsberättigande vid öppna bett. 
Tillstånd 5907 Tandreglering är ersättningsberättigande vid anterior eller lateral 

tvångsföring med glidning minst 2 mm, eller vid saxbett med eller utan 
tvångsföring men med färre än två ockluderande tandpar. 

Tillstånd 5908 Tydligare villkor när tandreglering är ersättningsberättigande vid 
vävnadsskadande bettavvikelse. 

Tillstånd 5909 Villkoren för det sammanlagda platsunderskottet när tandreglering är 
ersättningsberättigande sänks till 6 mm för överkäken 3–3 och 7 mm för 
underkäken 3–3. Ytterligare möjlighet tillförs för behandling av 
trångställning i underkäken. 

Tillstånd 5913 Villkoren ändras för tandregleringsbehandling av tand i avvikande läge. 
Tillstånd 5914 Behandling av mindre funktionell bettavvikelse flyttas till tillstånd 5907, 

Funktionell bettavvikelse eller saxbett. 
Inledningstext till 
åtgärdsgrupper 

Inledningstexterna förtydligas med att i åtgärderna ingår alla material och 
moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställnings-
metod inklusive all materialkostnad. För vissa åtgärdsgrupper tillförs 
ytterligare beskrivning om vad som ingår i åtgärderna. 
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Var i föreskriften Ändring 

Åtgärd 115–116  Ny inledningstext som förtydligar vad som ingår i konsultationsåtgärderna. 
Åtgärd 123–126  I villkoren för tillstånd 1001–1302 framgår att skäl för röntgenundersökning 

åtgärd 123–126 ska noteras i patientjournalen. 
Åtgärd 131–134 Åtgärd 131 omfattar en kvadrant eller tandposition 3–3, undersökning av 

sinus flyttas från åtgärd 133 till åtgärd 132 och traumautredning tas bort i 
åtgärd 133. I villkoren för tillstånd 1001–1302 framgår att skäl för 
tomografiundersökning åtgärd 131–134 ska noteras i patientjournalen. 

Åtgärd 207–209 Tre nya åtgärder med olika tidsåtgång för borttagande av supragingival 
tandsten som hälsofrämjande insats utan att patienten har sjukdom. Åtgärd 
209 ersätts även vid gingivit eller mukosit, men är endast 
ersättningsberättigande vid separat besök. 

Åtgärd 301–304 Antalet åtgärder för sjukdoms- eller smärtbehandling utökas till fyra och 
vissa behandlingar omfördelas mellan åtgärderna. Åtgärd 303 justeras 
avseende tidsåtgång till att vara mellan åtgärd 302 och nya 304. För åtgärd 
304 är endast de behandlingar som anges i åtgärdstexten 
ersättningsberättigande och till den åtgärden finns nya allmänna råd.  

Åtgärd 322 Förtydligas med att det ska finnas en exspektansperiod efter exkavering 
innan permanent terapi kan utföras samt att en långtidstemporär fyllning 
ingår. 

Åtgärd 480 Justeras med att åtgärden även kan tillämpas om sjukvårdskontakt krävs 
innan ingrepp för kontroll av koagulation.  

Åtgärd 520–521 Ny åtgärd 520, för akut endodontisk behandling hos annan behandlare än 
den som ska utföra rotbehandlingen. Kan tillämpas såväl för 
kavumextirpation som för rensning. Åtgärd 521 tillämpas endast för 
kavumextirpation. 

Åtgärd 606 Förtydligas att åtgärden tillämpas för individuell instruktion och 
information. 

800-åtgärder Förtydligas i både inledningstexter till de olika åtgärdsgrupperna samt i 
enskilda åtgärder vad som ingår i åtgärderna. 

Åtgärd 847 Är inte ersättningsberättigande under samma ersättningsperiod som åtgärd 
900–908.  

Åtgärd 881  Åtgärden kan endast tillämpas för fast implantatförankrad konstruktion. 
Ny åtgärd 900 Åtgärden tillämpas för tandregleringsbehandling upp till 6 månader. 
Åtgärd 900–908  Åtgärderna kan inte kombineras med varandra, med åtgärd 847, eller med 

utbytesåtgärd 940/941 under samma ersättningsperiod. 
Utbytesåtgärder Tydligare inledningstext till respektive grupp av utbytesåtgärder om vad som 

ingår i åtgärderna. Justerade rubriker till utbytesåtgärd 925–929 och 940–
941 som anger att det är ett utbyte mot den ersättningsberättigande 
behandlingen, en tandstödd bro. 
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