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Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 225 20
104 22 Stockholm

Yttrande rörande förslag till ändring av Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1)
om statligt tandvårdsstöd till den 15 januari 2022.
TLV:s dnr 001917/2021

Sammanfattning
För det nya tillståndet 5050 och nya åtgärderna 213, 214, 433 och 897 föreslår
Försäkringskassan några tillägg i villkor, restriktioner och korskontroller samt
att tillämpliga åtgärdskoder tillförs en paragraf och i vissa regler. Det finns
också några följdändringar i andra åtgärder och tillstånd som bör tillföras. De
innebär att vi kan införa automatiska kontroller i våra digitala system även för
dessa åtgärder.
Avstyrker förslag till ändring i tillstånd 4884.

Wimi FK90010_006_G

Försäkringskassan tillstyrker övriga förslag.
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Detaljerade synpunkter
Nedan redovisas Försäkringskassans synpunkter på TLV:s förslag till ändringar
utifrån den ordning som finns i förslaget till ändrade föreskrifter.

Allmänt
Försäkringskassan kan konstatera att de flesta av de föreslagna ändringarna av
villkoren och reglerna är så tydliga att de kan valideras i IT-stödet.
Försäkringskassan anser att det är mycket positivt. Det förhindrar oavsiktliga
fel vid inrapportering och bidrar till en rättssäker tillämpning. Det bör vara en
strävan att göra regler som kan valideras, eftersom det blir enklare att göra rätt
för vårdgivarna. Föreslagna ändringar i dokumentationsregler kan även de
bidra till rättssäker tillämpning vid efterhandskontroller.

Bilaga 1
Tillstånd 4884
Försäkringskassan avstyrker förslaget. Syftet med ändringen är att det ska bli
tydligare att sista regeln (dokumentation av patientens nedsatta hälsa) enbart
ska gälla den strecksats som flyttas. Eftersom regeln är nytt stycke och står
under båda strecksatserna framstår det som att regeln gäller båda
strecksatserna. Ett byte av plats på strecksatserna anser Försäkringskassan inte
uppnår syftet med ändringen och bör därför inte genomföras.
Tillstånd 4882, 5445 och 5447
Dokumentationsregler i rubricerade tillstånd föreslås bli ändrade så att om
beskrivning i journalen saknas, kan om det är uppenbart, ett foto eller modell
styrka tillståndet. Det finns risk att den föreslagna skrivningen kan tolkas på så
sätt som att det räcker med skriftlig dokumentation. Försäkringskassan föreslår
därför att den ändrade meningen om dokumentation tillförs ordet redan och får
följande lydelse i tillstånd 4882; Skäl till varför reparation eller
återcementering inte är möjlig ska beskrivas i patientjournalen om det inte
redan framgår av dokumentationen enligt D.1. Motsvarande tillägg föreslår
Försäkringskassan även för tillstånd 5445 och 5447.
Tillstånd 5448 och 5449
I och med borttagande av regel E.2 i tillstånd 5448 har dokumentationsregler
flyttats och setts över. Det finns risk att den föreslagna skrivningen kan tolkas
på så sätt som att det räcker med skriftlig dokumentation. Försäkringskassan
föreslår därför att den ändrade meningen om dokumentation tillförs ordet redan
och får följande lydelse; Skäl till varför ombyggnad eller reparation inte är
möjlig ska beskrivas i patientjournalen om det inte redan framgår av
dokumentationen enligt E.0.
Tillstånd 5050
I sista villkorssatsen i tillstånd 5050 föreslår Försäkringskassan en strykning av
ordet endast.
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Åtgärd för extraktion är endast ersättningsberättigande högst två gånger per
käke.

Bilaga 2
Försäkringskassan förslår följande.
Nya åtgärderna 213 och 214
- bör läggas till i §6
- Se över korsrestriktioner som finns i appendix men saknas i
remissutgåvan av föreskriften.
Följdändringar i åtgärd 313 och 314
- Se över rubrik, text i åtgärden och korsrestriktionerna som finns i
appendix men saknas i remissutgåvan av föreskriften
Nya åtgärden 433
-

-

Åtgärd 433 bör tillföras i tillståndet 5020 samt tillägg i villkoren ”Åtgärd 433
är ersättningsberättigande endast vid samtidig implantatoperation för
sinuslyft med buckal entré”
Åtgärden 433 läggs till i inledningstexten till 400-serien
Restriktion mot åtgärd 410, i villkoren ”inte ersättningsberättigande
tillsammans med…”
Restriktion för åtgärden 433 i åtgärd 433, villkoren bör vara ”…431,432 eller
ytterligare 433 i samma kvadrant…”
Åtgärden 433 tillförs i restriktionerna i åtgärderna 925 och 928
Regel E.5 på fyra ställen
Regel E.6 på 3 ställen
Regel E.7 och E.9 på två ställen

Nya åtgärden 897
- bör införas på två ställen i regel E.6
- bör införas på ett ställe i regel E.7 (eventuellt också i sista stycket)
Åtgärd 301,302 och 303
I strecksatsen om intramuskulär injektion i åtgärd 301 och 302 finns i förslaget
inom parentes (inkluderar inte injektion med botulinumtoxin). Eftersom
åtgärderna ska tillämpas för sjukdoms- och smärtbehandling främst i form av
finns ändå en risk för en vidare tolkning så att åtgärd 303 också tillämpas.
Försäkringskassan föreslår en egen villkorssats om botulinumtoxin som
placeras före de två befintliga i villkorssatserna med följande lydelse. Åtgärden
är inte ersättningsberättigande för injektion med botulinumtoxin

Övriga ändringar
I bilaga 2 har i avsnittet Täckprotes på implantat har ordet tanduttagning inte
ändrats till tandextraktion. Det framgår i appendix att det är avsikten men
saknas i remissutgåvan av föreskriften.
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Beslut
Beslut i detta remissyttrande har fattats av försäkringsdirektören Leif Höök i
närvaro av verksamhetsområdeschefen Vivianne Yllenius. Föredragande har
varit försäkringsodontologiske koordinatorn Lars Sjödin.

Leif Höök
Lars Sjödin
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