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Kort sammanfattning av de viktigaste ändringarna till den
15 januari 2020, i den ordning de förekommer i föreskriften
Var i
föreskriften

Ändring

Tillstånd 3043

Åtgärd 441, 442, 444 och 448 tas bort. Nya åtgärder 451, 452 för parodontalkirurgi samt tilläggsåtgärd 409 tillkommer. Nya dokumentationskrav för
åtgärd 451 och 452. Villkor om lokal mjukvävnadsretraktion vid tand tas bort
och finns endast i tillstånd 3046.

Tillstånd 3044

Åtgärd 441, 442, 444 tas bort. Nya åtgärder 453, 454 för kirurgisk behandling
och 892 för läkdistans tillkommer. Nya dokumentationskrav för åtgärd 453
och 454.

Tillstånd 3046

Åtgärd 311, 312, 341, 441, 442 och 443 tas bort. Ny åtgärd 451 tillkommer.
Nytt dokumentationskrav för åtgärd 451.

Regel D.7

Regel D.7 utökas att även gälla skador orsakade av tandslitage. Regeln har
tillförts tillstånd 4071, 4072 och 4073.

Tillstånd 5031
och 5036

Villkoren för åtgärd 801 och 804 vid separation av molar förtydligas. Medför
ingen ändrad tillämpning.

Tillstånd 5051

Ny åtgärd 408 för omfattande preprotetisk friläggning med lambå tillförs.
Villkor anges när åtgärd 408 är ersättningsberättigande.

Åtgärd 163

Nya restriktioner innebär att åtgärden inte är ersättningsberättigande samma
dag som åtgärd för lambåoperation utförs.

Åtgärd 201 och
311

Åtgärdstexten i åtgärd 311 och 201 förtydligas med att såväl information som
instruktion ska vara utförlig.

Åtgärd 205,
206 och 321

Endast en av åtgärderna för fluorbehandling är ersättningsberättigande för
patienten under samma dag.

Åtgärd 207,
208, 209, 341,
342 och 343

Restriktioner att åtgärderna inte är ersättningsberättigande tillsammans med
någon annan av dessa åtgärder under samma dag med samma behandlare
skrivs ut i samtliga dessa åtgärdstexter (korsrestriktioner).

Åtgärd 209
och 113

Åtgärd 209 kommer att kunna kombineras med åtgärd 113 när en mindre
undersökning behövs i samband med tandstensborttagning.

Åtgärd 343

Ett mindre förtydligande i åtgärd 343 om att 90 minuter eller mer avser total
tidsåtgång under samma dag.

Åtgärd 407

Ordet dentoalveolär tas bort i rubriken så att det tydligare framgår att den
även kan tillämpas för kirurgi vid implantat, t.ex. lambåoperation vid apikal
bennedbrytning som inte är periimplantit.

Åtgärd 408

Ny åtgärd för preprotetisk friläggning med lambå av 5 eller fler tänder som
ska behandlas med tandstödd protetik inom tandvårdsstödet och där mindre
än halva kronhöjden återstår för flera av tänderna.

Åtgärd 409

Ny tilläggsåtgärd för kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i
samband med parodontalkirurgiska åtgärder. Åtgärden är
ersättningsberättigande endast tillsammans med åtgärd 451, 452, 453 eller
454 i annan kvadrant under samma dag.

Var i
föreskriften

Ändring

Åtgärd 420

Åtgärden blir en tilläggsåtgärd och kan endast rapporteras tillsammans med
åtgärd 421, 423 eller 425.

Åtgärd 435
och 436

Åtgärdstexten justeras så att åtgärderna även kan tillämpas när ett implantat
är delvis integrerat och det kan tas bort utan operation.

Åtgärd 446,
447 och 448

Tilläggsåtgärd 446–448 kan endast kombineras med åtgärder för
parodontalkirurgi vid tänder.

Åtgärd 451

Ny åtgärd för parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 vid
en till fyra tänder med parodontit.

Åtgärd 452

Ny åtgärd för parodontalkirurgi i flera kvadranter eller vid fem eller fler
tänder i en kvadrant eller inom tandposition 3–3.

Åtgärd 453

Ny åtgärd för kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
av 1–3 implantat med periimplantit eller 1–2 implantat och samtidig
parodontalkirurgi vid tänder med parodontit inom samma område.

Åtgärd 454

Ny åtgärd för kirurgisk behandling i flera kvadranter av implantat med
periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit eller mer
omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 än
vad som ingår i åtgärd 453.

Åtgärd 822–
823

Restriktionen justeras så att åtgärden är ersättningsberättigande en gång per
käke och dag, men inte per behandlare.

Åtgärd 831–
839

Restriktionerna görs enhetliga så att endast en av åtgärderna är
ersättningsberättigande under samma dag vid samma mottagning. Undantag
från detta är att åtgärd 833 kan ersättas samma dag som åtgärd 836 eller 837.

Åtgärd 848

Åtgärden ändras till att vara ersättningsberättigande en gång per
tandposition, ersättningsperiod och mottagning. Tandvårdsstöd kan därmed
lämnas om betthöjning behöver förändras eller kompletteras på en annan
mottagning.

Åtgärd 883–
884

Restriktionen justeras så att åtgärden är ersättningsberättigande en gång per
käke och dag, men inte per behandlare.

Åtgärd 892

Ny åtgärd för läkdistans som är ersättningsberättigande vid periimplantit eller
vid komplikationer när befintlig implantatstödd konstruktion inte kan
återmonteras.

Språkliga
ändringar

Tillståndens rubriker har förenklats och förtydligats. All text i rubriker som
avser villkor för tillstånd har flyttats till kolumnen för villkor.
I åtgärdstexterna har ordet patient tagits bort vilket gör texterna kortare och
enklare att läsa. Att tillstånd och åtgärder tillämpas för en patient förtydligas i
2 § föreskriften.

Tilläggsåtgärder

Övergångsregler

Samtliga tilläggsåtgärder får samma formulering om när de är
ersättningsberättigande och ordet tilläggsåtgärd placeras sist i
åtgärdsrubriken. Tilläggsåtgärd innebär att åtgärden är
ersättningsberättigande endast tillsammans med annan åtgärd som måste
utföras och rapporteras vid samma tillfälle.
En ny övergångsbestämmelse införs. Bestämmelsen tydliggör att för åtgärder
som slutförts före den 15 januari 2020 tillämpas de föreskrifter som gällde vid
tidpunkten för slutförandet.
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