
  Till  
    Finansdepartementet 
    registrator@tlv.se 
 
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 2021 

 

Remissvar – Förslag till föreskrifter om ändring i verkets 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. Läs mer om oss på rtp.se. 

 

Synpunkter från Personskadeförbundet RTP 
 

Inledning 

Vi välkomnar att förslagen lyfter patientsäkerhet, vetenskap och beprövad erfarenhet, sänkta 
kostnader för patienten och en trygg rehabilitering efter exempelvis tandborttagningar.  

Nedan har vi listat kommentarer på de förslag som är relevanta för oss. Övriga ändringsförslag har 
mindre beröringspunkter med vår verksamhet. 

 

Kommentarer avseende dokumentet Författningsändringar HSLF-FS 2021_XX 

Åtgärd 403 ändras, s 12 

Den föreslagna ändringen innebär att enkla tandborttagningar kan ges till en lägre kostnad, 
exempelvis vid behov av en eller flera enskilda tandborttagningar i samband med en operation. Vi 
välkomnar en kostnadseffektiv tandvård, både för patienten och samhället. 

 

Ny regel A.1, s 16 

Förslaget går ut på att det ska bli obligatoriskt att dokumentera skäl till mindre röntgen-
undersökningar, basundersökningar och information om planerade behandlingar. Vi förutsätter att 
förebyggande tandvård räknas som giltigt skäl för basundersökningen. 
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Ändringsförslaget tar tyvärr inte hänsyn till att personer med funktionsnedsättning kan ha behov av 
anpassade basundersökningar. En person med nackbesvär kan exempelvis ha svårt att gapa 
tillräckligt länge och kan därför behöva fler undersökningar än andra eller en längre behandlingstid. 
Det samma gäller också personer som lever med en hög ryggmärgsskada och andas med stöd av 
respirator. 

Vi menar att ökade dokumentationskrav kan föra med sig en risk att vissa speciella skäl (utifrån 
speciella behov) inte accepteras. Det är önskvärt att TLV markerar tydligt att det är legitimt att skälen 
kan variera utifrån funktionsförmågan. Ökade dokumentationskrav får inte leda till en snålare syn på 
när en basundersökning är nödvändig. Vi vill lyfta att ett inkluderande perspektiv behöver få ett 
starkare uttryck om TLV vill värna tandvård efter individets behov. Det är viktigt att alla får tillgång till 
en god och förebyggande tandvård. En försämring av tand- och munhälsan kan orsaka ökat lidande 
och negativa konsekvenser i form av följdsjukdomar – och i slutändan en mer omfattande (och 
dyrare) tandvård. 

 

Ny regel C.0, s 17 

Vi välkomnar en noggrann och detaljerad dokumentation och journalföring inför tandborttagning 
eller rotbehandling. Det främjar patientsäkerheten och gör behoven mer transparenta (exempelvis 
för Försäkringskassan). Att fler därför kommer att behöva en röntgenundersökning verkar rimligt. 

 

Ändringar i regel E.0, s 19 

Vi ser mycket positivt på ändringsförslaget E.0 som ligger i linje med ändringen C.0. Det är väldigt 
angeläget att undvika situationer där rehabiliteringen inte ersätts av Försäkringskassan på grund av 
bristande dokumentation. Att betala implantat själv kan innebära höga kostnader och vara en stor 
ekonomisk belastning för personer som lever med små marginaler. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 
Marina Carlsson, Förbundsordförande Personskadeförbundet RTP 
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