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Remissvar på förslag till ändring av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets, TLVs, föreskrifter 
och allmänna råd, TLV 2008:1, om statligt tandvårdsstöd 
 
 
Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. 
I remissvaret fokuseras på hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande 
åtgärder inom tandhygienistens kompetensområde. 
 
 
 
Allmänna synpunkter  
 

 STHF saknar information om referenspriser och kan konstatera att referenspriset ofta inte 
motsvarar den kostnadsnivå som råder i verksamheterna. Ett fullständigt parodontalt status 
med registrering av plack, blödning, fickdjup, furkationsinvolveringar och mobilitet låter sig 
exempelvis inte göras med kostnadstäckning då dagens referenspris inte motsvarar de krav 
som finns i tandvården. Ett för lågt satt referenspris innebär att hälsofrämjande, 
sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande tandvård inte fullt ut blir 
ersättningsberättigande för patienten. 
 

 STHF anser att den beräknade tidsåtgången för åtgärd 114 (tidigare 105) ska återställas till 
den nivå som gällde före 140901. 

 

 STHF efterlyser åtgärder mot problemet med att inte kunna behandla sjukdom inom 300-
serien vid samma tillfälle som åtgärder i 200- serien med syfte att förebygga sjukdom. 
Problemet är inte av ekonomisk art för tandvården, däremot riskerar patienten att få betala 
fullt pris för icke ersättningsberättigande behandling. Konsekvensen blir att tandvården inte 
fullt ut rapporterar vilken behandling som verkligen utförs. STHF efterlyste i remissvar 
daterat 110324 (diarienummer: 1804/2010) en analys av om redovisade diagnoser och 
åtgärder verkligen speglar utförd behandling. Frågan aktualiserades genom Socialstyrelsens 
utvärdering ”Nationell utvärdering 2013 - Tandvård”, där konstaterades att andelen personer 
som behandlats med fyllning eller krona på grund av karies och som också fått 
sjukdomsbehandling mot karies är låg. Socialstyrelsens slutsats kan vara missvisande till följd 
av begränsningarna i regelverket. 
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 STHF föreslår som tidigare att åtgärden kompletteras med begreppet ”återkoppling” Detta 
för att bättre motsvara rekommendationen i de Nationella riktlinjerna: ”Hälsoinriktade råd 
och återkoppling har god effekt på individens delaktighet och autonomi och har därmed 
möjlighet att positivt påverka den orala hälsan”. 

 

 STHF föreslår att kravet på tidsåtgång för åtgärderna 205, 206 och 343 tas bort och därmed 
blir konsekventa gentemot övriga åtgärder i tandvårdsstödet.  
 
 

  
Synpunkter på TLVs förslag till förändringar 
 
 STHF stödjer förslaget att tiden förlängs från att den nya föreskriften blir offentlig till att den träder 
ikraft. Förslaget kommer att underlätta för alla aktörer inom tandvården. 
 
Restriktioner mellan åtgärd 101, 111-112, 113-114 
Angående begränsning att åtgärd 113 inte är ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 111, 
112 eller 114 för samma patient, under samma dag och vid samma mottagning.  
 
STHF delar inte TLVs bedömning att det räcker med att åtgärd 103 hos tandläkare är 
ersättningsberättigande om en patient skulle drabbas av akuta besvär som behöver tas om hand 
samma dag som åtgärd 111, 112 eller 114 har utförts på mottagningen.  
STHF bedömer att det kan finnas situationer då akuta besvär kan åtgärdas av en tandhygienist på 
samma mottagning och att vården i dessa fall ska vara ersättningsberättigande för patienten. 
I övrigt stödjer STHF TLVs förslag till ändringar. 
 
Åtgärd 205, 206, 301, 321, 341 
STHF stödjer TLVs förslag till ändringar. 
 
Åtgärd 205, 341 
STHF välkomnar TLVs förslag till förtydligande. 
 
 
Konsekvensutredning restriktioner mellan åtgärd 101, 111-112, 113-114, 201, 206, 312 
STHF menar att konsekvensen för patienten blir att patienten alltid får betala för den vård som 
utförs. Räcker inte tiden till att erbjuda förebyggande åtgärder utifrån patientens behov inom den 
ersättningsberättigande undersökningsåtgärden, så måste patienten betala ett högre pris utanför 
tandvårdsstödets ram. 
 
Administrativa kostnader för företagen 
STHF anser att TLVs bedömning av tidsåtgång för tandläkare och tandhygienister att sätta sig in i de 
nya reglerna är grovt underskattad.  
 
 
 
 
För Sveriges Tandhygienistförening, STHF 
 
Marie Sand 
Ledamot STHF 
 
 

 

 

 

 

 


