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Förordning
om ändring i förordningen (1998:1337) om
tandvårdstaxa;

Utkom från trycket
den 29 januari 2002

utfärdad den 17 januari 2002.
Regeringen föreskriver att 8, 13 och 15 §§ förordningen (1998:1337) om
tandvårdstaxa och bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.
8 § För bastandvård lämnas ersättning från försäkringen med det grundbelopp som anges vid varje åtgärd i tandvårdstaxan. Ersättning lämnas dock
inte för fyllning enligt avdelning A, punkt 54, 55 och 91 om fyllningen görs
med amalgam. Ersättning lämnas inte per åtgärd om patienten och vårdgivaren har ett gällande abonnemangsavtal enligt 10 §.
Ersättning för undersökning enligt avdelning A, punkt 11 och 12 i tandvårdstaxan lämnas endast för patienter som under det år undersökningen
görs fyller minst 20 år eller högst 29 år.
13 §1 Bestämmelserna om karensbelopp skall inte tillämpas vid beräkning
av ersättning för personer som avses i 9 § för sådan tandvård som är nödvändig på grund av patientens sjukdom eller funktionshinder.
Bestämmelserna om karensbelopp skall inte heller tillämpas vid beräkning av ersättning för behandling enligt avdelning B punkt 70–76, 78 eller
79 i tandvårdstaxan.
15 §2 En vårdgivare är för all ersättningsberättigad tandvård som denne
ger skyldig att upprätta en tandvårdsräkning och ge in den till försäkringskassan samt lämna andra uppgifter som Riksförsäkringsverket föreskriver.
Tandvårdsräkningar upprättas enligt formulär som Riksförsäkringsverket
fastställer.
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002. De nya föreskrifterna
skall inte tillämpas på behandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
LARS ENGQVIST
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)
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Senaste lydelse 2000:1035.
Ändringen innebär att andra stycket upphävs.
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