Svensk författningssamling

SFS 1998:1779

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

Utkom från trycket
den 29 december 1998

utfärdad den 17 december 1998.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa
dels att punkt 5 i övergångsbestämmelserna och bilagan till förordningen
skall ha följande lydelse,
dels att det i övergångsbestämmelserna skall införas en ny punkt, punkt 7,
av följande lydelse.
5. I fråga om övriga behandlingar som påbörjats före den 1 januari 1999
gäller föreskrifterna i tandvårdstaxan (1973:638) för den del av åtgärderna
som utförts före den 1 januari 1999 medan föreskrifterna i den nya förordningen gäller för de åtgärder som utförs efter detta datum. Den patientavgift
som har betalats enligt äldre föreskrifter, dock högst 1300 kr, skall därvid avräknas från karensbeloppet enligt 12 §.
7. Bestämmelserna i 12 § andra stycket tandvårdstaxan (1973:638) fortsätter att gälla för vård som ges före utgången av 1999.
På regeringens vägnar
MAJ-INGER KLINGVALL
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)
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Behandling med fast protes
Guldinlägg, laboratorieframställt kompositinlägg och maskinframställt porslinsinlägg (CAD-CAM), flera ytor. Radikulärförankring vid overdenture
Laboratorieframställt inlägg, flera ytor,
eller krona
Gjuten pelare
Klinikframställd pelare
Hängande broled, per led
Emaljretinerad konstruktion, per stöd
Fastsättning av lossnad krona
Titankomponenter, material
Behandling med avtagbar protes
Prefabricerade tänder, per styck, material
Partiell protes, enkel, för temporärt bruk,
en till tre tänder
Partiell protes, enkel, för temporärt bruk,
fyra eller fler tänder
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
Komplicerad partiell protes och alveolarbarkonstruktion eller protes med stöd av
urtagskrona eller attachments
Hel över- eller underkäksprotes, per
käke
Rebasering och/eller komplicerad lagning
av protes
Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologisk indikation
Tillsättning av lossnad protestand
Attachments, per styck, material
Övriga behandlingar inom protetik
Övriga behandlingar, förhandsprövad vård, per timme
Rådgivning och diagnostik av till specialist
remitterad patient (protetik och tandreglering)
Kirurgisk behandling i samband med implantat
Operation avseende käkbensförankrade
implantat, högst tre fixturer
Operation avseende käkbensförankrade
implantat, fler än tre fixturer
Protetikbehandling i samband med implantat
Bro, underkäke
Bro, överkäke
Tillägg per fixtur vid delimplantat där krona
eller broled utförs i ädelmetall eller titan
Overdenture vid implantat
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