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

Utkom från trycket
den 22 maj 2002

utfärdad den 2 maj 2002.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa
dels att 4, 8, 9, 12, 13, 16 och 17 §§ samt bilagan skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 13 a §, samt närmast före 13 a § en ny rubrik, av följande lydelse.
4 § Försäkringskassan lämnar tandvårdsersättning för åtgärder som utförts
hos vårdgivaren.
Sådan ersättning lämnas till vårdgivaren med ett grundbelopp som bestäms för varje åtgärd eller för bastandvårdsabonnemang enligt 8 §. Enligt
13 a § lämnas i vissa fall ersättning enligt bestämmelserna om högkostnadsskydd för protetiska åtgärder.
Grundbeloppens storlek framgår av tandvårdstaxan i bilaga till denna förordning. När tandvårdsersättningen beräknas avrundas belopp som slutar på
öretal på femtio eller däröver uppåt och annat öretal nedåt till helt krontal.
8 §1 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 samt för patienter som under det år
undersökningen görs fyller minst 65 år.
9 § För personer som under det år vården ges fyller minst 65 år lämnas ersättning med ett och ett halvt grundbelopp för bastandvård enligt avdelning
A, punkt 13–16, 18, 19, 22, 24, 25, 31–35, 41–43, och 54–56.
För personer som har ett långvarigt och väsentligt ökat behov av tandvård
på grund av långvarig sjukdom eller funktionshinder lämnas ersättning med
dubbla grundbelopp för all sådan bastandvård som är nödvändig på grund av
sjukdomen eller funktionshindret.
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12 § Ersättning för protetiska åtgärder, tandreglering och andra åtgärder
som ligger utanför bastandvården lämnas från försäkringen med det grundbelopp som anges för varje sådan åtgärd i avdelning B i tandvårdstaxan.
Ersättning lämnas endast med den del av de samlade grundbeloppen som
under en behandlingsomgång överstiger ett karensbelopp om 3 500 kr.
För protetiska åtgärder lämnas i vissa fall ersättning enligt bestämmelserna i 13 a §.
Som en behandlingsomgång räknas en tidsperiod om högst ett år. Denna
begränsning gäller dock inte för en behandlingsomgång som endast omfattar
tandregleringsåtgärder.
13 §2 Bestämmelserna om karensbelopp i 12 § andra stycket skall inte tilllämpas vid beräkning av ersättning för personer som avses i 9 § andra
stycket för sådan tandvård som är nödvändig på grund av patientens sjukdom eller funktionshinder.
Bestämmelserna om karensbelopp i 12 § andra stycket skall inte heller
tillämpas vid beräkning av ersättning för behandling enligt avdelning B
punkt 70–76, 78 eller 79 i tandvårdstaxan.

Högkostnadsskydd för protetiska åtgärder
13 a § För personer som under det år vården ges fyller minst 65 år lämnas
tandvårdsersättning för hela kostnaden för protetiska åtgärder enligt avdelning B punkt 61–67, 681–76, 78, 79, 81, och 83–89 i tandvårdstaxan. För åtgärd 681 och 682 är dock ersättningen begränsad till de belopp som framgår
av tandvårdstaxan. Tandvårdsersättning enligt denna bestämmelse lämnas
inte för bastandvård och inte heller för gjutmetaller, ädelmetaller, eller annat
material som Riksförsäkringsverket föreskriver. Vid implantatbehandling av
en helt tandlös överkäke utgår ersättning för högst sex fixturer. Vid sådan
behandling av en helt tandlös underkäke utgår ersättning för högst fem fixturer.
Från tandvårdsersättningen skall det under en behandlingsomgång avräknas ett karensbelopp om 7 700 kr. Som en behandlingsomgång räknas den
tidsperiod som anges i 12 § fjärde stycket.
Om det är mer förmånligt för patienten skall försäkringskassan i stället
lämna tandvårdsersättning enligt bestämmelserna i 12 och 13 §§.
16 § En vårdgivare får inte tillgodoräkna sig ersättning från försäkringen
när en behandling
1. med avtagbar protes helt eller delvis behöver göras om inom ett år efter
den dag då protesen lämnades ut till patienten, eller
2. med fast protes helt eller delvis behöver göras om inom två år efter den
dag då protesen slutligt sattes fast.
Vårdgivaren får dock tillgodoräkna sig ersättning om
1. protesen utförts med immediatteknik,
2. protesen är avsedd endast för tillfälligt bruk,
3. patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om, eller
4. protesen utsatts för yttre våld.
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Om den nya behandlingen behöver utformas som en mer omfattande konstruktion eller annars är mer kostnadskrävande än den ursprungliga, får
vårdgivaren tillgodoräkna sig ersättning från försäkringen för den tillkommande behandlingen till den del behandlingskostnaden överstiger karensbeloppet enligt 12 eller 13 a §§. Vid beräkning av karensbeloppet för den tillkommande behandlingen skall grundbeloppen respektive tandvårdsersättningen för den ursprungliga och den tillkommande behandlingen räknas
samman.
Om en behandling enligt denna paragraf behöver göras om och den nya
behandlingen görs hos en annan vårdgivare än den som utförde den ursprungliga behandlingen får försäkringskassan från den sistnämnde vårdgivaren återkräva det belopp som försäkringskassan lämnat för den nya behandlingen eller dra av beloppet vid senare utbetalning av tandvårdsersättning till denne.
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17 § Om en försäkrads behov av tandvård är omfattande eller svårbedömt
får den försäkrade eller, efter medgivande av den försäkrade, vårdgivaren
begära att ett behandlingsförslag prövas av försäkringskassan.
Förhandsprövning skall göras när en behandling med fast protetik avses
omfatta fler än sex tänder eller broled under en behandlingsomgång. Om behandlingen avses gälla en kombination av fast och avtagbar protes, skall förhandsprövning göras om den fasta protetiken omfattar fler än fyra tänder under en behandlingsomgång.
Förhandsprövning skall också göras när det avses att tandvårdsersättning
skall lämnas enligt 13 a §. I sådant fall skall försäkringskassan pröva både
behandlingsförslaget och skäligheten av vårdgivarens anspråk på ersättning
för behandlingen.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. De nya föreskrifterna
skall inte tillämpas på behandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.
Bestämmelserna skall inte heller tillämpas på sådana behandlingar som skall
förhandsprövas om begäran om förhandsprövning har inkommit före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
LARS ENGQVIST
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)
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Tandvårdstaxa
Avdelning A. Bastandvård
Åtgärd

1.
11
12

13
14
15
16
18
19

2.
22

24
25
3.
31
32

33

34

35

Undersökning, diagnostik, rådgivning
Undersökning
106
Undersökning och diagnostik
utförd inom tandhygienistens
kompetensområde
106
Röntgenundersökning, intraoral,
per bild
7
Panoramaröntgen
79
Röntgenundersökning, komplett
för munhålan
122
Röntgenundersökning,
extraoral, per bild
20
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
60
Laboratorieundersökning
(PAD)
80
Förebyggande åtgärder
Förebyggande åtgärder och avlägsnande av beläggning, tandsten och
överskott samt puts och polering.
Behandling av patient med omfattande behandlingsbehov
Förebyggande åtgärder av
mindre omfattning
Profylaxskena, per skena
Oralkirurgisk behandling
Tanduttagning, en tand
Tanduttagning, varje ytterligare
inom samma kvadrant och vid
samma behandlingstillfälle
Kirurgisk behandling av
tandlossningssjukdom, per
operationstillfälle
Operativt avlägsnande av en eller
flera tänder, rotspetsoperation,
per operationstillfälle
Övrig kirurgi, biopsi, plastik,

enklare paradontalkirurgi vid
enstaka tand, per operationstillfälle
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GrundEtt och ett
belopp kr halvt grundbelopp kr
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Dubbelt
grundbelopp kr
212

212
11
119

14
158

183

244

30

40

90

120

120

160

106

159

212

53
122

80
183

106
244

83

125

166

23

35

46

297

446

594

297

446

594

107

161

214

Åtgärd

4.
41
42
43

5.
54
55
56

Pulpakirurgisk behandling
Upprensning och rotfyllning, en
rotkanal
Upprensning och rotfyllning, två
rotkanaler
Upprensning och rotfyllning, tre
eller fler rotkanaler
Konserverande behandling
Enytsfyllning
Flerytsfyllning eller flera
ytor på samma tand
Kompositkrona,
klinikframställd

Fastsättning av
lossnad krona
68 Titankomponenter, material
681 Titankomponenter, enstegsbehandling vid tillämpning av
13 a §
682 Titankomponenter, tvåstegsbehandling vid tillämpning av
1a§

GrundEtt och ett
belopp kr halvt grundbelopp kr

Dubbelt
grundbelopp kr

317

476

634

373

560

746

552

828

1 104

91

137

182

130

195

260

181

272

362

SFS 2002:267

67

7.

112
1 380

2 900

3 200

Behandling med avtagbar protes
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