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Synpunkter på förslag till ändring av Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om
statligt tandvårdsstöd (TLVFS 2008:1)
Tjänstetandläkarna tillstyrker i huvudsak föreslagna förändringar. I frågan om
ändringstidpunkt förordar vi att ändringarna i tillstyrkta delar genomförs så snart
det är möjligt. Föreningen vill dock göra följande påpekanden:
Diagnoskod 4078
Vi har tidigare anfört att definitionen av extremt missfärgad tand kommer att
föranleda stora tolkningsproblem. I tidigare yttrande har vi därför föreslagit att
missfärgningsregeln för följande lydelse: ”Missfärgningen skall vara mörkare än C4
på en Vita-skala (Lumin® Vacuum-Farbskala, Vita Zahnfabrik, H. Rauter GmbH
& Co., Bad Säckingen, Tyskland) samt att omgivande tänder är ljusare än C3, A4
eller C4 på samma skala”.
Vi vidhåller att en förändring enligt vårt förslag är angelägen.
Diagnoskod 5042
Vår uppfattning är att det är ett förenklat synsätt att betrakta även sonderande
betthöjningar som tillgodosedda endast med enytsfyllningar. Flerytsfyllningar kan
vara angelägna bl a för att kunna utvärdera hur käkarna fungerar vid tuggning. Det
är som vi ser det onödigt begränsande med en restriktion för enytsfyllningar.
Diagnoskod 5903 - 5913
För uppräknade diagnoskoder saknar vi åtgärd 362, lustgassedering.
Regel E.4 och E.6
Vi är som princip tveksamma till att en åtgärd tillåts användas två gånger, i
synnerhet när det leder till att ersättningen blir högre än den skulle ha blivit för
den utbytta åtgärden. Det är dessutom vår uppfattning att förslaget inte tillräckligt
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bidrar till önskad tydlighet eftersom det är svårt att beskriva hur många led som
skall ersättas eftersom det kan vara en- eller två-tandsluckor vid vardera sidan om
den mellanliggande stödtanden. Dessutom kan det vara fler än två tandluckor med
mellanliggande tandposition.
Vi föreslår att denna problematik utreds ytterligare innan förändringar görs.
Åtgärdskod 441
Vi har tidigare framfört att det kan vara av vikt att kunna spara en del av en
premolar vid parodontal/apikal sjukdom, om det är möjligt med hänsyn till
rotanatomin, exempelvis om tanden ingår som ett stöd i en brokonstruktion.
Detta kan uppnås om ”del av molar” ersätts med ”del av flerrotig tand”.
Åtgärdskod 521
Den föreslagna förändringen tillstyrks. Vi kan dock inte förstå att ändringen
föranleder en omräkning av referenspriserna för åtgärderna 501 till 504.
Referenspriset för dessa åtgärder är framräknat efter kostnaden för en planerad
rotbehandling och kostnaden för denna typ av behandling blir inte lägre till följd
av den föreslagna ändringen.
Med vänliga hälsningar
Tjänstetandläkarna
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