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Datum

Vår beteckning

2017-04-07

SBU 2017/324
Er beteckning

00436/2016

Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket (TLV)

Bilaga 1

Remissvar avseende Förslag till ändring av Tandvårds- och
läkemedelsförmånverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS
2008:1) om statligt tandvårdsstöd, till den 15 januari 2018, Dnr
00436/2016
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har beretts möjlighet att
lämna synpunkter på förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd om statligt
tandvårdsstöd.
SBU:s synpunkter på remiss
Tandvård- och läkemedelsförmånsverket (TLV) föreslår ändringar i sina föreskrifter
och allmänna råd (TLVFS 2008:1). Dessa ändringar rör statligt tandvårdsstöd för
tandreglering, tandstensbortagning, annan sjukdomsbehandling och diagnostik. De
flesta förslagen är förtydliganden som avser att göra det enklare att förstå och tillämpa
regelverket.
Övergripande synpunkter
-

Förtydliga den arbetsprocess som använts vid framtagande av de
föreslagna ändringarna i TLVFS 2008:1. Det är ibland oklart vad evidensen,
som nämns i bilaga 1 till konsekvensutredningen, baseras på. Ifall evidensen
baseras på en systematisk genomgång och evidensgradering av det vetenskapliga
underlaget är det korrekt att använda denna term. I bilaga 1 konsekvensutredningen, sista stycket i ”temporära förankringsimplantat” på sidan 22 är det
även oklart hur man har resonerat kring evidensen. Det står att evidensläget är
relativt dåligt vilket bland annat baseras på en Cochrane-översikt som har dragit
slutsatsen ”moderate”. Men om översikten har dragit slutsatsen ”moderate” så är
evidensen för vad ”moderate” hänvisar till relativt bra eftersom ”moderate”
översatt till svenska termer är måttligt starkt.
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Förslag på förtydliganden av föreskriften HSLF-FS 2017:X
-

Sid 4, sista stycket: Skriv ”byte av åtgärd” istället för ”utbytesåtgärd”.
Utbytesåtgärd kan förväxlas med till exempel utbyte av en fyllning.

-

Tillstånd 3046 och 3111, kolumn villkor för ersättning: Skriv ”Tillstånd 3046
kan inte tillämpas när det finns ett specifikt tillstånd för sjukdomen eller skadan
som täcks av annan tillståndskod inom tandvårdsstödet” istället för ”Tillstånd
3111 kan inte tillämpas när det finns ett specifikt tillstånd för sjukdomen eller
skadan inom tandvårdsstödet”. Samma sak gäller för tillstånd 3111.

-

Tillstånd 5908, kolumn villkor för ersättning: Skriv ”slipas bort” istället för
”slipas in”.

-

Åtgärdskod 132, kolumn åtgärd: Skriv ”bihåla eller bihålor” istället för ”sinus”.

-

Tillstånd 5909, kolumn villkor för ersättning: Går det att hitta ett annat ord eller
förklaring för ”utblockerad”?

-

Tillstånd 5914, kolumn villkor för ersättning: ”klammerplåt eller tandreglering
upp till sex månader”-Förtydliga vad det är som begränsas med sex månader.

-

Sid 36, E10 Tandreglering: Förtydliga vad som menas med ”omfattande”
agenesier samt hur många inverteringar som avses med ”inverteringar”.

