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Utkom från trycket
den 5 december 2003

utfärdad den 27 november 2003.
Regeringen föreskriver att 4, 13 a och 17 §§ förordningen (1998:1337)
om tandvårdstaxa skall ha följande lydelse.
4 §1 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. För tandvård enligt 13 a § lämnas tandvårdsersättning till vårdgivaren med högst ett belopp som vid tidpunkten då försäkringskassan beslutar om behandlingsförslaget motsvarar folktandvårdens
priser för tandvård i det landsting där vården utförs.
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.
13 a §2 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, implantatstödd protetik bakom andra premolaren och
inte heller för gjutmetaller, ädelmetaller, eller annat material som Riksförsäkringsverket föreskriver. Vid implantatbehandling av en helt tandlös överkäke lämnas ersättning för högst sex fixturer. Vid sådan behandling av en
helt tandlös underkäke lämnas ersättning för högst fem fixturer. Ersättning
för implantatbehandling lämnas inte om patienten har en helprotes som
fungerar väl.
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 §§.
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17 §3 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 av behandlingsförslag skall också göras när tandvårdsersättning begärs enligt 13 a §.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
2. För behandlingar som förhandsprövats före ikraftträdandet gäller äldre
föreskrifter.
På regeringens vägnar
LARS ENGQVIST
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)
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