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Remissvar på förslag till ändring av Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket (TLV:s) föreskrifter och allmänna 
råd (TLVFS 2008:01) om statligt tandvårdsstöd 

Privattandläkarna tackar för att vi fått möjlighet att lämna synpunkter på ”förslag till ändring av 

tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd”. 

Privattandläkarna är en branschorganisation för den privata tandvården i Sverige. Som sådan 
representerar vi vårdgivare inom tandvården. Privattandläkarna är den enda organisation inom 
tandvården som företräder vårdgivarna och har betalande företagsmedlemmar. 

Regelverket för det statliga tandvårdsstödet är omfattande och komplicerat. Försäkringskassans 

elektroniska regelmotor för det statliga tandvårdsstödet innehåller över 75 000 regler och då 

ingår inte TLV:s villkor gällande att det måste finnas en viss omfattning på skadan, t ex 

kronregeln,  för att en åtgärd ska vara ersättningsberättigad. Under 2013 ändrade 

Försäkringskassan ca 52 % av sina beslut om återkrav där vårdgivaren begärt omprövning. 

Det är vårdgivaren som ska besluta om en åtgärd är ersättningsberättigade eller inte. Det 

innebär att vårdgivaren måste ha kunskap om över 75 000 regler och eventuella undantag från 

dem. Om vårdgivaren begär ersättning för en åtgärd och Försäkringskassan återkräver 

ersättningen vid en efterhandskontroll får vårdgivaren inte kräva patienten ersättning för 

återkravet. Detta innebär att vårdgivaren ibland avstår från att begära ersättning då denne inte 

vet om åtgärden är ersättningsberättigade eller inte. 

Att Försäkringskassan ändrar över hälften av sina egna beslut om återkrav vid omprövningarna 

visar att det kan vara svårt att tillämpa regelverket. Om vårdgivaren avstår från att begära 

ersättning leder det till att kostnaden för den enskilde patienten ökar. Privattandläkarna menar 

därför att det finns ett stort behov av förenklingar i regelverket. 

Intern beredning 
TLV:s förslag till regelförändringar är beredda av Privattandläkarnas företagsråd, 

Privattandläkarnas patientråd samt odontologisk expertis inom Privattandläkarna.  

Sammanfattning av Privattandläkarnas synpunkter på förslaget 
Privattandläkarna välkomnar TLV:s förslag till förändringar och menar att förslaget innebär 

förenklingar i regelverket. Privattandläkarna är även positiva till att det sker justeringar i vilken 



 

 

 

Sid 2 (3) 

tandvård som är ersättningsberättigade och menar att detta förtydligar utbytesåtgärdens 

funktion, det vill säga ett sätt att garantera att patienten får en ersättning som motsvarar 

ersättningen för tandvården enligt lag (2008:145) 0m statligt tandvårdsstöd 1 kap 2 § i även om 

behandlingen är mer omfattande än så.  

Särskilt positivt är förslagen att godkänna implantat i position 6-6, kronterapi på position 7 på 

samma villkor som övriga tänder samt att implantat godkänns som fullvärdig terapi i 

tvåtandsluckor. Patienterna får ökat stöd för relevanta odontologiska terapier. Reglerna blir 

enklare för både patienter och tandvårdspersonal, genom att systemet bli mer logiskt uppbyggt i 

förhållande till annan terapi. Regelverket blir mer pedagogiskt och gripbart både för 

vårdgivarna, behandlarna och patienten.  TLV:s förslag innebär även att regelverket bättre 

stämmer överens med Socialstyrelsen nationella riktlinjer.  

När det gäller beräkningen av tidsåtgång samt administrativa kostnader för företagen menar vi 

att beräkningarna för extra administrativ kostnad till följd av regeländringen för vårdgivaren är 

underskattad. Det är inte realistiskt att tro att det räcker med 45 minuters inläsning eller fyra 

frågetillfällen till Försäkringskassans Kundcenter för partner för att få grepp om 

regeländringarna. Det handlar snarare om behov av flera utbildningstillfällen och timmar av 

inläsning. Det kommer att ta lång tid innan förändringarna sitter. På lång sikt kommer det att 

bli smidigare för vårdgivarna, men det tar säkert ett halvt till ett år innan vårdgivarna är där. 

Privattandläkarna har valt att utöver detta kommentera de förslag som vi inte är positiva till 

eller där vi har förslag på förenklingar.  

Privattandläkarnas synpunkter på de enskilda förslagen 

Det nya villkoret E0 (dokumentation med foto, modell eller röntgen) känns inte motiverat att ha 

med vid tillstånd 5001 och 5002. 

Vi har förståelse för förslaget att distans vid implantat ska debiteras separat, enligt de 

motiveringar TLV ger. Viktigt är dock att referenspriserna inte sätts lägre än nuvarande 

åtgärderna 852, 861, 862, 863 och 865. 

Det finns delar som talar för införandet av de nya åtgärderna 800 och 850. Förslaget har dock 

vissa nackdelar också. Det är inte bara större broar som behöver provas. Även en treledsbro kan 

behöva en provning, om den är belägen distalt i bettet eller har känslig påbitning. I dessa fall är 

lönsamheten redan i dag sämre än vid annan fast protetik och skulle bli ytterligare försämrad 

vid införandet av åtgärd 800. De två nya koderna innebär också att systemet blir mer invecklat 

istället för förenklat.   

När det gäller förslagen om åtgärder för beteendemedicinsk behandling och de villkor som ställs 

där, är det av yttersta vikt att det vid Försäkringskassans efterhandskontroller inte görs en 

kvalitetskontroll av ”behandlingsplan” och ”individanpassad behandlingsplan för 

beteendepåverkan” för den enskilda patienten och att ”motiven till varför beteendemedicinsk 

behandling behöver utföras”. 
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När det gäller övriga justeringar och förbättringar i regelverket menar TLV att förändringarna i 

sak inte ska innebära något. Privattandläkarna vill poängtera vikten av att det råder 

samförstånd mellan TLV och Försäkringskassan i denna fråga.  

Utöver de förslag som TLV lägger menar Privattandläkarna att finns behov av att behandling 

med inplantat vid entandsluckor ska vara ersättningsberättigade.  

Lars Olsson 

Näringspolitisk chef 

Privattandläkarna 


