
                      Till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket  
                        registrator@tlv.se 
                        dnr: 01590/2019 
Vår referens: Astrid Källström 
astrid.kallstrom@rtp.se 

Adress: Landsvägen 50A, Box 1386, 172 27 Sundbyberg – Kontakt: 08-629 27 80 eller info@rtp.se.  
www.rtp.se – Organisationsnummer: 815200-4134 

 
 

 
 

Sundbyberg den 20 april 2020 
 
 
Kommentarer – Förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna 
råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd 
 
Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden medborgarrättsorganisation som arbetar för ett 
universellt utformat samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad och individuellt anpassad 
rehabilitering för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Förkortningen RTP står 
för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. 

Personskadeförbundet RTP ger information, råd och vägledning till personer med förvärvade skador 
och bestående nedsättningar som har uppstått efter en trafikolycka, andra olycksfall, vårdskada, 
arbetsskada eller sjukdom. Vi finns även till för personer med funktionsnedsättningar efter polio och 
för närstående till personer med nedsatt funktionsförmåga. 

RTP har följande skadegrupper: 

• Nackskada 

• Ryggmärgsskada 

• Hjärnskada 

• Polioskada 

• Amputation 

• Andra typer av trafik- eller olycksfallsskador. 

 
 

Generella kommentarer avseende remissunderlag 
 
Många av våra medlemmar lever med långvarig smärta efter en olycksrelaterad nackskada. En 
majoritet av dessa personer har käksmärta och därför svårt att gapa och tugga. För att käkarna ska 
fungera som vanligt behöver samspelet mellan musklerna och lederna i nacken och käkarna vara 
intakt. Vid en nackskada finns det störningar i detta samspel som leder bland annat till en högre 
belastning av käkmusklerna och i förlängning till käksmärta. Det kan i sin tur öka smärta i nacke och 
huvudet. Dessutom ligger nerverna för käke och nacke nära varandra i hjärnstammen och det har 
förmodligen betydelse för att smärtan kan spridas. Troligen finns även en koppling mellan hjärnskada 
och utvecklingen av käksmärta. 
 
Det är viktigt att käksmärta med nedsatt funktionsförmåga behandlas tidigt eftersom besvären oftast 
inte går över av sig själva. Smärta i käkarna och tuggsvårigheter kan påverka vardagen, exempelvis 
genom att man väljer att äta bara en viss typ av mat. Hårda frukter och grönsaker samt kött väljs vid 
tuggsvårigheter ofta bort till förmån av mjuk mat. Det kan ha negativa konsekvenser för socialt 
umgänge i samband med måltider, och i förlängning leda till social isolering. 
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Vi vill lyfta att tandläkarnas insatser, särskilt inom bettfysiologi, är av stor vikt för att förbättra 
livssituationen för personer med långvarig käksmärta. Träning för käkmusklerna är ett annat effektivt 
behandlingssätt för att öka käkarnas funktionsförmåga. Eftersom det är olika ersättningssystem som 
gäller för sjukvård och tandvård vill vi ha enklare rutiner för att remittera från sjukvård till tandvård, 
dvs. att kostnadsskyddet också täcker insatser från tandvården, oavsett var man bor i landet. För 
personer som på grund av sin funktionsnedsättning lever med små marginaler kan det vara 
avgörande för att få den tandvård man behöver.  
 
Tandläkarnas insatser är en viktig del i rehabiliteringen vid käksmärta till följd av en olycksrelaterad 
nackskada. Därför är det av stor vikt att undersökningsmetoder anpassas till patientgruppens behov 
och att effektiv och individuellt inriktad behandling erbjuds. Det kan förbättra många människors 
förutsättningar till en fungerande vardag och aktivt liv. 
 
Vi förslår att följande delar i remissen justeras utifrån våra kommentarer:   

• Författningsändringar, åtgärd 301 (s 11) 
• HSLF-FS-2020_X Remiss: kod 3161 (s 12), kod 304 (s 50), kod 606 (s 64), samt Allmänna råd 

om tidskrävande behandling vid trauma (åtgärd 304) 
• Konsekvensutredning, 2.5.5. Konsekvenser för patienten (s 14) 

 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Christina Hofvander Åström – Förste vice ordförande, Personskadeförbundet RTP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


