
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Remissvar på förslag till ändring i Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd 
(TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd, ikraftträdande 
15 januari 2018 
 
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 privata vårdgivare och har betalande företagsmedlemmar. 

Sammanfattning 
Privattandläkarna anser att förslaget på ändringar i föreskriften i stort innehåller förtydliganden 

och förbättringar. Det är även positivt att förändringarna kommer att vara klara i god tid innan 

införandet. 

Övergripande synpunkter 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) föreskrifter styr vilken tandvård som är 

ersättningberättigande och för vilka moment i en åtgärd som vårdgivaren kan få ersättning. Det 

är däremot fritt för vårdgivarna att utforma sin egen prislista och vilka moment som ska ingå i 

respektive åtgärd. Det är därför viktigt att arbetet med hur vårdgivaren ska rapportera in sitt 

pris för utförd åtgärd till Försäkringskassan fortsätter. Privattandläkarna menar att det är av 

yttersta vikt att vårdgivaren rapporterar in alla de moment som ingår i TLV:s föreskrift.  

När det gäller åtgärd 322 så har Försäkringskassan beslutat at det måste förflyta minst 6 

månader mellan exkaveringarna. Privattandläkarna är tveksamma till Försäkringskassans 

tolkning men om Försäkringskassan har den tolkningen anser vi att det ska framgå av TLV:s 

föreskrift 

För åtgärderna i 400-serien finns det fortfarande begränsningar vilka tandläkare som får begära 

ersättning för benaugmentation Det drabbar patienter som behandlas av kunniga tandläkare 

med reell kompetens inom sin tandläkarlegitimation. Om en behandling ersätts av 

tandvårdsstödet ska alla patienter få ersättning för åtgärden, oavsett tandläkarens titel. Endast 

de behandlingar som av Socialstyrelsen begränsas till tandläkare med specialistkompetens, kan 

ha åtgärder som endast får användas av specialister. 

Området Ortodonti 
Privattandläkarna är positiva till de föreslagna förändringarna men anser att de kan bli ännu 

bättre med men anser att det behövs vissa justeringar. 

Tillstånd 5913 
Det är vanligast att det rör sig om andra premolaren men det kan även gälla den första 

premolaren. Privattandläkarna föreslår därför att ”andra premolaren” byts ut till premolaren. 
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Tillstånd 5914 
Privattandläkarna önskar att det ska förtydligas vad som gäller när behandlingen tar längre tid 

än 6 månader. 

Utbytesåtgärd 940 och 941 
Privattandläkarna anser att åtgärden ska komplettera med en situation då patienten har lucka i 

både under- och överkäke. 

Dokumentation av röntgenfynd i journal 
Privattandläkarna är negativa till att skälen för extra röntgenbilder ska dokumenteras i 

journalen. Vi anser att detta är en fråga om patientsäkerhet och ska därmed kontrolleras av 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det är inte  en positiv utveckling med allt mer detaljer 

med olika syften i TLV:s ersättningsregler 

Borttagande av tandsten i förebyggande syfte 
Privattandläkarna är positiva borttagande av tandsten i förebyggande syfte föreslås bli 

ersättningsberättigande. 

Åtgärd 480 
Den föreslagna skrivningen täcker i huvudsak de patienter som behandlas med Waran. De nyare 

preparat som används kräver ofta läkarkontakt innan behandling, men sällan fastställande av 

koagulationsvärde, eftersom detta är svårt att koppla till blödningsbenägenheten. Det är inte 

tandvården som tar koagulationsprovet och det är tandvårdens insats som ska ersättas av 

tandvårdsstödet. Privattandläkarna föreslår därför att tidigare lydelse av åtgärdstexten kvarstår. 

Åtgärd 521 
Texten ”Trepanation och kavumextirpation” och ”utan att tanden rensas vid samma besök” gör 

inte texten tydligare. Privattandläkarna föreslår istället följande skrivning ”akut endodontisk 

behandling utan uppmätande av rensdjup”. 

Åtgärd 883.  
Med tanke på teknikerkostnaden för denna åtgärd känns referenspriset för lågt. 

Arbete med förenklingar 
Privattandläkarna vill betona att arbetet med förenklingar i regelverket måste fortsätta. 

Privattandläkarna ser gärna att TLV sammankallar en arbetsgrupp bestående av 

branschrepresentanter för detta arbete.  

För Privattandläkarna 
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