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Synpunkter på föreslagen ändring i Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd 
(TLVFS 2008:1) 
 

Privattandläkarna tackar för att vi fått möjlighet att lämna svar på föreslagen ändring i TLV:s 

föreskrift och allmänna råd. 

Privattandläkarna är en branschorganisation för tandvården i Sverige. Som sådan representerar 

vi vårdgivare inom tandvården. Av landets privata tandvårdsföretag är över 80 procent 

medlemmar i branschorganisationen. Privattandläkarna är den enda organisation inom 

tandvården som företräder vårdgivarna inom tandvården och har betalande 

företagsmedlemmar. 

Inledning 
Privattandläkarna anser att det behövs ett mer genomgripande förenklingsarbete. Vår 

bedömning är att de föreslagna förändringarna inte är tillräckliga för att skapa ett förutsägbart 

regelverk såväl juridiskt som odontologiskt. Privattandläkarna noterar att förslagen till ändring i 

regelverket innebär att de tolkningsproblem som idag finns föreslås lösas med nya regler . Vår 

bedömning är att detta i sin tur kan leda till tolkningsproblem som också behöver lösas med 

ännu fler regler. Risk finns för regelinflation.  Vår uppfattning är att TLV tillsammans med 

branschen skulle behöva påbörja ett strukturerat arbete med att se om tolkningsproblem kan 

lösas på något annat sätt än införandet av ännu flera regler som försvårar tillämpningen av det 

statliga tandvårdsstödet.  

Det är vårdgivaren som är ansvarig för tillämpningen av det statliga tandvårdstödet och det är 

vårdgivaren som organiserar och planerar arbetet i verksamheten. Därför menar vi att en större 

tonvikt borde läggas på att beskriva konsekvenserna utifrån vårdgivarens perspektiv. Det är 

vårdgivaren som tar de ekonomiska riskerna om regelverket är svårtytt och leder till omständlig 

administration. 
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Sammanfattning 
 Vi är positiva till att diagnos/tillstånd ändras till tillstånd. 

 Arbetet med att anpassa det statliga tandvårdsstödet till de nationella riktlinjerna måste 

fortsätta då det trots ändringsförslagen finns en skillnad mellan vad som är 

ersättningsberättigande tandvård och vilken tandvård som rekommenderas i de nationella 

riktlinjerna.  

 Vi delar TLV:s förslag angående förändringar med anledning av införandet av ett särskilt 

tandvårdsbidrag. 

 De föreslagna utökningen av den ersättningsberättigande tandvården är ett steg i rätt 

riktning. 

 Branschens överenskommelse med Konsumentverket utgår från vilken åtgärd som är 

utförd och inte vilket tillstånd patienten hade i munnen. Det underlättar inte om TLV:s 

regler för omgörningar har en annan definition än den som branschen och 

Konsumentverket har. 

 Vi anser att det är viktigt att det inte blir en årlig justering av beloppsgränsen. 

Det finns ett partnerskap mellan myndigheterna och vårdgivarna 
Förhållandet mellan vårdgivarna och ansvariga myndigheter bör beskrivas som ett partnerskap 
mellan vårdgivare och myndighet. Vårdgivaren är en viktig länk i administrationen och utan 
vårdgivarens administration kan patienten inte ta del av det statliga tandvårdsstödet. Det är 
vårdgivaren som: 
 

 Kontrollerar att patienten har rätt till statligt tandvårdsstöd. 

 Informerar patienten om villkoren för statlig ersättning. 

 Avgör om en planerad eller utförd åtgärd är ersättningsberättigande. 

 Räknar av det kommande statliga stödet från patientens faktura. 

Vårdgivaren kan inte förhandspröva om en åtgärd är ersättningsberättigande utan måste på 

egen hand tolka det regelverk som finns. Om regelverket inte är förutsägbart tar vårdgivaren en 

ekonomisk risk när denne rapporterar in en åtgärd. En förutsättning för att regelverket ska 

fungera i praktiken är att det är enkelt att förstå och att villkoren för att en åtgärd ska vara 

ersättningsberättigande tydligt, framgår i föreskriften. Stödet måste vara enkelt och 

sammanhållet samt lätt att administrera.  

Vi menar att det gjorts ett vägval när staten överlåtit administrationen av det statliga 

tandvårdsstödet till vårdgivarna. Det finns därmed ett partnerskap mellan stat och vårdgivare 

som bygger på ett stort förtroende för vårdgivarna. Detta partnerskap förutsätter att staten utgår 

från att flertalet vårdgivare tillämpar regelverket i enlighet med gällande bestämmelser. Villkor 

på en allt för detaljerad nivå strider mot grundförutsättningen för stödet dvs. partnerskapet 

mellan staten och vårdgivarna. 

Resurserna för att bedriva tandvård uppstår i mötet mellan patient och behandlare, och det 

gäller för såväl privat som offentligt driven vård. Det är patienten som betalar för den ökade 

administration och eventuella ekonomiska risker som ett krångligt regelverk medför.  

TLV:s regelverk  är centralt för vuxentandvården och utformningen av regelverket påverkar 

dagligen vårsdgivarnas verksamhet och administration. Regelverket styr vilken statlig ersättning 

som utgår för utförda åtgärder. Regelverket påverkar dessutom vilka möjliga 
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administrationslösningar som finns för vårdgivaren då de måste ha ständig elektronisk kontakt 

med Försäkringskassan.  

Synpunkter på förslaget att ändra begreppet tillstånd/diagnos 
Privattandläkarna har under en längre tid påpekat att begreppet diagnos/tillstånd borde bytas 

ut då många diagnoser/tillstånd inte är faktiska diagnoser utan tillstånd i munnen. Vi är därför 

naturligtvis positiva till att benämningen ”diagnos/tillstånd” ändras till ”tillstånd”. 

Synpunkter med anledning av Nationella riktlinjer för vuxentandvård 
Vi är även positiva till att TLV påbörjat ett arbete med att anpassa föreskriften till 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård. Vi menar dock att detta arbete måste 

fortsätta då vi anser att det trots ändringsförslagen finns en skillnad mellan vad som är 

ersättningsberättigande tandvård och vilken tandvård som rekommenderas i de nationella 

riktlinjerna.  

Synpunkter med anledning av införandet av särskilt tandvårdsbidrag 
Vi delar TLV:s förslag angående förändringar med anledning av införandet av ett särskilt 

tandvårdsbidrag. 

Synpunkter på utökning av den ersättningsberättigande tandvården 
Vi anser att den föreslagna utökningen av den ersättningsberättigande tandvården är ett steg i 

rätt riktning och att var för sig är de föreslagna regeländringarna väl motiverade. Vi delar TLV:s 

uppfattning om att det finns skäl till att åtgärder utförda av specialister inom respektive 

specialistområde oftast har ett högre pris för patienten och att det därför är berättigat med den 

förslagna specialsiståtgärderna. Dock är det viktigt, precis som TLV föreslår; att rätten att 

använda specialiståtgärderna knyts till att behandlaren har en faktiskt specialistutbildning inom 

området. 

Synpunkter på övriga ändringar i ersättningsregler och åtgärdslista 
Vi delar inte TLV:s uppfattning om att omgörningsreglerna skulle bli enklare att tillämpa och 

förstå om de utgår från vilket tillstånd som patienten hade i munnen. Branschens 

överenskommelse med Konsumentverket utgår från vilken åtgärd som är utförd och inte vilket 

tillstånd patienten hade  i munnen. 

Synpunkter på justering av beloppsgränser i högkostnadsskyddet 
Varje förändring av beloppsgränsen kommer att göra det statliga tandvårdsstödet ännu mer 

svårbegripligt för patienten. Vår bedömning är att det i detta sammanhang är viktigt att 

beloppsgränserna är jämna och att justeringen inte sker i allt för små steg. En årlig justering 

skulle också innebära årliga merkostnader för vårdgivaren i form av informationsinsatser och 

kostnader för IT-utveckling och därför är det viktigt att förändringen inte sker allt för ofta. Vårt 

förslag innebär att beloppsgränserna troligtvis kommer att ändras var 4-5 år. 

Privattandläkarna medverkar gärna i en fortsatt dialog angående förenklingar i regelverket och 

anpassning till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård. Kontaktperson är 

undertecknad som nås på lars.olsson@ptl.se alt tel 08-55544603 

Bilaga: Synpunkter på de föreslagna ändringarna i föreskriften 
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Med vänlig hälsning 

Lars Olsson 

 Sakkunnig i branschfrågor 

 

 


