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Historik – information om ändringar i vägledningen
2008:2 Statligt tandvårdsstöd
Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större
ändringar eller när antalet ändringar blivit mer omfattande. Smärre
ändringar arbetas in i den elektroniska versionen. I den elektroniska
versionen av vägledningen framgår de senaste ändringarna genom att
texten är markerad med grå bakgrund.
När en vägledning ändras kompletteras serienumret (årtal och ordningsnummer) med ett versionsnummer. Denna versionshantering används från
och med den 1 oktober 2004. När vägledningen ändras första gången efter
detta datum får vägledningen versionsnummer 1.
I denna bilaga lämnas en kort beskrivning av de sakliga ändringar som
gjorts i vägledningens olika versioner. De olika versionerna presenteras i
fallande kronologisk ordning – dvs. den senaste ändringen redovisas först.

Version Beslutsdatum

Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga

10

2017-06-02

Sammanfattning: 1.2, 1.2.1, 1.5, 1.6.1, 1.7, 1.9,
1.10, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6, 2.3, 2.3.1, 2.4.3,
2.6.5, 3.1.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.3, 3.3.6,
4.1, 4.4.3, 5.5.2, 5.6.3, 5.8.1, 6.4, 8.0, 8.1, 8.2,
8.3.2, 8.4.4. Källförteckning.

9

2016-12-01

Vägledningen har reviderats med anledning av
lagändringar som träder i kraft den 1 januari
2017. Lagändringarna gäller förhöjd ålder till 21
år för avgiftsfri tandvård från och med 2017. Det
har även gjorts ändringar på grund av lagkrav
som implementeras januari 2017 i form av
möjlighet för vårdgivaren att själv kunna
annullera och avsluta abonnemangsavtal i förtid.
Uppdateringar har gjorts i vissa avsnitt på grund
av ändringar i tillämpning. Slutligen har även
vissa korrigeringar och förtydliganden gjorts.
Sammanfattning: 1.2.1, 1.5, 1.9, 2.3.1, 2.6.1,
3.1.2, 3.2, 3.2.1, 3.2.3, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.6, 4.1,
4.4.3, 4.6.5, 4.6.6, 5.5.2, 6.2.1, 6.3.1, 8.3.3, 8.4.4.
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8

2015-02-17

Hela vägledningen har omarbetats i syfte att
utveckla försäkringsstyrningen. Det innebär att
den har uppdaterats och omarbetats både i sin
struktur och i sitt pedagogiska upplägg.

7

2012-12-11

Nytt kapitel gällande särskilt tandvårdsbidrag
infogat. Följdändringar i andra avsnitt på grund
av särskilt tandvårdsbidrag. Beskrivning av
ersättning till specialister enligt TLV´s
föreskrifter.

6

2012-06-12

Förutom kapitel 1 och 3 har samtliga kapitel
uppdaterats och kompletterats, dessutom har
vägledningen utökats med två kapitel.
Förhandsprövningskapitlet har delats upp på ett
kapitel om föreläggande (kapitel 8) och ett
kapitel om omgörning (kapitel 9).
Kapitlet om kontroller (kapitel 10) innefattar
även en beskrivning om i vilka situationer beslut
om återbetalning är aktuellt.
Kapitel 11 ”sent inkommen begäran om
ersättning” är helt nytt och beskriver de särskilda
skäl som ska bedömas vid handläggningen.
Bilaga 1 ”odontologisk ordlista” har bytts ut till
en mer omfattande ordlista.

5

2010-11-09

Ändringar i förkortningslistan och källförteckningen. Hänvisningsändringar i kapitel 1,
2 och 4.

4

2010-04-19

Tillägg i förkortningslistan. Tillägg av ett kapitel
om försäkringstillhörighet (kapitel 1). Tillägg
och ändringar i avsnitt 2.1, 4.2–4.3. Tillägg i
källförteckningen och ändring i sakregistret.

3

2009-06-09

Tillägg av ett kapitel som blir kapitel 10.

2

2009-04-07

Sammanfattning, avsnitt 4.6, 4.9, 5.1–5.2, 5.5,
7.1, 7.3, 8.1, 8.3 och källförteckningen.

Version 10
Vägledningen har reviderats med anledning av lagändring, 4 kap. 6 och
8 §§ lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd som träder i kraft den 1
juli 2017, gällande att Försäkringskassan kan begränsa ett beslut om
sanktion till att avse en behandlare eller mottagning. Även omarbetning på
grund av ändringar och tillägg i förordning (2008:193) om statligt
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tandvårdsstöd som träder i kraft den 1 juli 2017. Ändring av 4 § förordning
(2008:193) om statligt tandvårdsstöd gällande sänkt åldersgräns från 75 år
till 65 år för förhöjt allmänt tandvårdsbidrag på 300 kronor. Tillägg har
skett i 18 § förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd gällande att
vårdgivaren vid anslutning till Försäkringskassans elektroniska system ska
lämna uppgifter om personer med väsentligt inflytande i verksamheten.
Tillägg har även gjorts med anledning av 18 a § förordning (2008:193) om
statligt tandvårdsstöd vilket innebär att vårdgivaren har en skyldighet att
anmäla ändringar till Försäkringskassan gällande personer med väsentligt
inflytande. Även tillägg med anledning av 18 b § förordning (2008:193)
vilket ger Försäkringskassan ökade möjligheter att neka anslutning.
Uppdateringar har gjorts i vissa avsnitt på grund av ändrad tillämpning,
korrigeringar och förtydliganden. I kapitel 2 har två metodstöd har tagits
bort.
1.2 Stödets uppbyggnad
Förtydligande angående ålder.
1.2.1 Tandvårdsbidrag
Uppdatering pga. ändring i förordningen 4 § om sänkt åldersgräns från 75
till 65 år för förhöjt allmänt tandvårdsvårdsbidrag.
1.5 Rätten till statligt tandvårdsstöd
Förtydligande gällande ålder för fri tandvård.
1.6.1 Beslut till kund
Tillägg gällande var beslutsbrev ska skickas i samband med sanktion.
1.7 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Uppdatering p.g.a. att Socialstyrelsen numera är ansvarig utgivare av TLVs
författningssamling och förklaring vad det innebär.
1.9 Socialstyrelsen
Uppdatering p.g.a att Socialstyrelsen numera är ansvarig utgivare av TLVs
författningssamling.
1.10 Inspektionen för vård och omsorg
Uppdatering då riktlinjen har reviderats och bytt namn, Riktlinjer 2011:2
Överlämnandet av uppgifter i tandvårdsärenden mellan Försäkringskassan
och tillsynsmyndigheterna.
2.0 Vårdgivaren
Två metodstöd har tagits bort ur kapitlet. De kommer att flyttas till en
arbetsbeskrivning. Det gäller tidigare avsnitt 2.2.5 Metodstöd- att utreda
och ansluta vårdgivare till det elektroniska systemet och avsnitt 2.3.1.
Metodstöd- att avsluta en anslutning till det elektroniska systemet.
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2.2 Anslutning till det elektroniska systemet
Uppdatering p.g.a tillägg i 18 § förordning (2008:193) om statligt
tandvårdsstöd att vårdgivaren vid ansökan om anslutning ska lämna
uppgifter om personer som har väsentligt inflytande på verksamheten.
Även uppdatering pga. att tillägg har gjorts i form av 18 a § förordning
(2008:193), om vårdgivarens skyldighet att anmäla ändringar till
Försäkringskassan gällande personer med väsentligt inflytande.
Uppdatering pga. att tillägg har skett i form av 18 b § förordning
(2008:193), om Försäkringskassans möjligheter att neka anslutning.
Förtydligande gällande att vårdgivaren genom anslutning accepterar att
återkrav kvittas mot kommande ersättningsanspråk.
2.2.1 Ansökan om anslutning
Uppdatering p.g.a tillägg i 18 § förordning (2008:193) om statligt
tandvårdsstöd att vårdgivaren vid ansökan om anslutning ska lämna
uppgifter om personer som har väsentligt inflytande på verksamheten.
2.2.2 Utredning innan anslutning
Nytt avsnitt med anledning av ändrad tillämpning vid anslutning.
2.2.6 Ändrade uppgifter efter anslutning
Avsnittet har flyttats från metodstöd som tagits bort och texten har
omarbetats.
2.3 Avsluta anslutning
Tillägg att anmälan, om att anslutning ska upphöra, ska vara undertecknad
av firmatecknare. Även lagts till text med anledning av att metodstöd tagits
bort, texten har omarbetats.
2.3.1 När vårdgivarens F-skatt återkallats
Nytt avsnitt med anledning av att metodstöd tagits bort. Texten har även
omarbetats.
2.4.3 Vårdgivaradministratör
Uppdaterats då PlusGiro inte längre kan användas eller registreras hos
Försäkringskassan.
2.6.5 Återbetalningsskyldighet
Texten har korrigerats och förtydligats.
3.1.1 Bosättningsbaserad försäkring
Omarbetning av text för att förtydliga.
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3.2 Personer som vistas tillfälligt i Sverige
Omarbetning av text för att förtydliga definitionen av tillfällig vistelse.
Även förtydligande i matrisen gällande hemadress för försäkrade i annat
nordiskt land.
3.2.1 Barn
Omarbetning av text för att förtydliga.
3.2.2 Studerande
Två nya stycken för att förtydliga grundförutsättningar för studerande.
Även förtydligande i matrisen.
3.2.3 Pensionärer
Text har omarbetats för att förtydliga vilket land som är behörig stat och
vad som gäller för pensionärer som är bosatta utanför EU/EES-länderna
eller Schweiz.
3.3.3 Gränsarbetare
Tillägg att den behöriga institutionen i Sverige är Försäkringskassan.
3.3.6 Matris
Lagt till information om nödvändig tandvård vid uppvisande av EU-kort.
4.1 Allmänt tandvårsbidrag
Uppdatering p.g.a ändring av 4 § förordning (2008:193) om statligt
tandvårdsstöd, som träder i kraft den 1 juli 2017, gällande sänkt
åldersgräns från 75 år till 65 år för förhöjt allmänt tandvårdsbidrag. Även
förtydligande gällande ATB som finns tillgängliga trots att patienten inte
anses försäkrad för bosättningsbaserade förmåner.
4.4.3 Om vårdgivaren har ett annat pris än referenspriset
Nytt avsnitt och ny underrubrik, Om patienten fått en avbetalningsplan.
5.5.2 Patientjournal på engelska
Uppdatering då riktlinjen har reviderats och bytt namn, Riktlinjer 2011:2
Överlämnandet av uppgifter i tandvårdsärenden mellan Försäkringskassan
och tillsynsmyndigheterna.
5.6.3 Patientens kostnad
Nytt avsnitt gällande vårdgivarens skyldighet att styrka att patienten haft
en kostnad för utförd tandvård och att kostnaden ska stämma med det
inrapporterade vårdgivarpriset.
Ny avsnitt med underrubrik, Avbetalningsplan. Med anledning av
Förvaltningsrättens dom, i mål nummer 1611-16.
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5.8.1 Impuls vid misstanke om allvarliga brister
Uppdatering då riktlinjen har reviderats och bytt namn, Riktlinjer 2011:2
Överlämnandet av uppgifter i tandvårdsärenden mellan Försäkringskassan
och tillsynsmyndigheterna.
6.4 Impuls för överlämnande av uppgifter till Inspektionen för vård och
omsorg
Uppdatering då riktlinjen har reviderats och bytt namn, Riktlinjer 2011:2
Överlämnandet av uppgifter i tandvårdsärenden mellan Försäkringskassan
och tillsynsmyndigheterna.
8.0 Sanktioner
Uppdatering med anledning av lagändring, som träder i kraft den 1 juli
2017, gällande att Försäkringskassan kan begränsa ett beslut om sanktion
till att avse en behandlare eller mottagning.
8.1 Försäkringskassans sanktionsmöjligheter
Uppdaterad text med anledning av IT-utveckling som gör det möjligt att
använda de två sanktionerna samtidigt.
8.2 Utredning vid misstanke om avsiktliga fel
Uppdaterad text med anledning av ändrad tillämpning vid utredning av
anslutning av vårdgivare och mottagning.
8.3.2 Begäran om ersättning vid innehållande
Förtydligande om att vårdgivaren även ska kunna visa att patientens pris
stämmer överens med det inrapporterade vårdgivarpriset.
8.4.4 Metodstöd – att utreda och besluta om föreläggande om
förhandsprövning
I avsnitt med underrubrik Beslut har förtydligande gjorts gällande att
beslutet om föreläggandet ska skickas till vårdgivaren.
Källförteckning
Änding av namn: Riktlinjer 2011:2 Överlämnandet av uppgifter i
tandvårdsärenden mellan Försäkringskassan och tillsynsmyndigheterna.
Dom lagts till: Förvaltningsrätten i Umeå, mål nummer 1611-16.
Version 9
1.2.1 Tandvårdsbidrag
Uppdatering pga. lagändringar som träder i kraft den 1 januari 2017
gällande förhöjd ålder till 21 år för avgiftsfri tandvård. Man omfattas av
det statliga tandvårdsstödet det år man fyller 22 år.
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1.5 Rätten till statligt tandvårdsstöd
Uppdatering pga. lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 2017
gällande förhöjd ålder till 21 år för avgiftsfri tandvård.
1.9 Socialstyrelsen
Tillägg av text, förtydligande, gällande förordnande för behandlare att föra
patientjournal på engelska.
2.3.1 Metodstöd – att avsluta en anslutning till det elektroniska systemet
Text har omarbetats både under avsnittet för vårdgivare och mottagning.
2.6.1 Vårdgivarens uppgiftsskyldighet
Ett stycke angående inrapportering av utbytesåtgärd har tagits bort. ITstödet har utvecklats så att utbytesåtgärder kan rapporteras in som vanliga
åtgärder.
3.1.2 Särskilda sjukvårdsöverenskommelser och EU:s regler
Förtydligande att förordning 1408/71 har ersatts, av förordning 883/2004,
och nu enbart gäller enligt övergångsbestämmelser och i vissa fall gällande
samordningssituationer för tredjelandsmedborgare.
3.2 Personer som vistas tillfälligt i Sverige
Text angående förordning 1408/71 har tagits bort.
3.2.1 Barn
Enligt lagändring har text ändrats angående höjd ålder för avgiftsfri
tandvård. Även omarbetning för att förtydliga vem som har rätt till
nödvändig tandvård.
3.2.3 Pensionärer
Text har omarbetats med anledning av ändrad tillämpning av intyg S1 och
E106.
3.3.3 Gränsarbetare
Rubriken Gränsarbetare har lyfts upp till nivå tre och rubriken Pensionär
som varit gränsarbetare har blivit en underrubrik. Avsnitt har omarbetats
med anledning av att förordning 1408/71 inte längre gäller. Även
omarbetats med anledning av intyg S1, se kommentar 3.2.3.
Avsnittet Pensionär som varit gränsarbetare har omarbetats och
förtydligats.
3.3.4 Utsända till Sverige
Har fått förskjuten rubriksnivå och ändrats gällande intyg S1 och E106.
Efter 3.3.6 - Se Matrisen
Ändringar gällande intyg S1 och E106 som därför har strukits.
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4.1. Allmänt tandvårdsbidrag
Enligt lagändring har text ändrats angående höjd ålder för avgiftsfri
tandvård.
4.4.3 Om vårdgivaren har ett annat pris än referenspriset
Nytt avsnitt med underrubrik Rabatter med anledning av ny tillämpning.
4.6.5 Vårdgivaren avslutar ett abonnemangsavtal
Enligt lagkrav ska vårdgivaren själv kunna annullera eller avsluta ett
abonnemangsavtal i förtid. Helt ny text och även två nya avsnitt med
underrubriker som informerar om vad som händer med de BTB Avtal som
är kopplade till avtalet som avslutas.
4.6.6 Metodstöd – att avsluta ett abonnemangsavtal och utreda kopplade
BTB Avtal
I stort sett har all text i metodstödet omarbetats och utökats till följd av
lagkrav, att vårdgivaren kan avsluta sina abonnemangsavtal. Även
underrubrikerna har ändrats och utökats.
5.5.2 Patientjournal på engelska
Nytt avsnitt gällande förordnande för behandlare att föra patientjournal på
engelska.
6.2.1 Dokumentation vid konsultation
Text har omarbetats med anledning av ARS VÄ 00174340. Enbart
vårdgivaren ska kommuniceras, patienten kan inte tillföra ärendet något.
6.3.1 Metodstöd – att skriva yttrande
Text har omarbetats med anledning av ARS VÄ 00174340. Enbart
vårdgivaren ska kommuniceras, patienten kan inte tillföra ärendet något.
8.3.3 Metodstöd – vid innehållande av ersättning
Underrubrik Kommunicering, text har omarbetats med anledning av ARS
VÄ 00174340. Enbart vårdgivaren ska kommuniceras, patienten kan inte
tillföra ärendet något.
8.4.4 Metodstöd – att utreda och besluta om föreläggande om
förhandsprövning
Underrubrik Kommunicering, text har omarbetats med anledning av ARS
VÄ 00174340. Enbart vårdgivaren ska kommuniceras, patienten kan inte
tillföra ärendet något.
Version 8
Hela vägledningen är omskriven enligt försäkringsstyrning, vilket bland
annat innebär att ett stort antal exempel är borttagna. Vägledningen har
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omarbetats och fått en ny struktur, med färre kapitel. Ändringar finns i alla
avsnitt, även rubrikerna har ändrats.
Utifrån behov har ändringar och tillägg skett i metodstöden. Kapitlet om
försäkringstillhörighet, tidigare kapitel 1, har tagits bort med hänvisning
till Vägledning 2000:2, Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete.
Kammarrättsdom med mål nr 7958-11, Domsnytt 2013:060, har lagts till.
Övriga ändringar avser ändrad tillämpning och förtydliganden.
Version 7
Vägledningen har utökats med ett kapitel om särskilt tandvårdsbidrag.
Version 6
Vägledningen har omarbetats med anledning av ett generellt behov av
uppdatering.
Version 5
Hänvisningsändringar med anledning av ikraftträdandet av
Socialförsäkringsbalken den 1 januari 2011.
Version 4
Tillägg och ändringar har gjorts med anledning av ikraftträdandet av EGförordningarna 883/2004 och 987/2009 den 1 maj 2010.
Version 3
Anledningen till tillägget av ett kapitel om metodstöd är att det vid
handläggningen av efterhandskontroller inom tandvården har framkommit
ett behov att tydliggöra och definiera arbetsmomentet konsultation med
försäkringsodontologisk rådgivare.
Version 2
Ändringarna består genomgående av hänvisningsändringar. Det beror på
att bilagorna till förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd har
upphört att gälla. Från och med den 1 januari 2009 gäller Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:1) om
statligt tandvårdsstöd i stället.
Övriga ändringar är rättelse av tidigare skrivfel.
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