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I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens 
föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.
• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan 
eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses 
i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter 
och allmänna råd.



SOSFS 
2012:18 (M)
Utkom från trycket 
den 4 december 2012

Socialstyrelsens föreskrifter  
om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:13) om 
uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret;

beslutade den 28 november 2012.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 13 § 4 tandvårdsförordningen 
(1998:1338) i fråga om Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:13) 
om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 5 §, samt 
när mast före 5 § en ny rubrik av följande lydelse, 

dels att det i föreskrifterna närmast före 1 § ska införas en ny rub-
rik som ska lyda ”Allmänt tandvårdsbidrag”. 

Nödvändig tandvård och tandvård till personer med 
stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom 
eller funktionsnedsättning
5 § De uppgifter som vårdgivaren ska lämna enligt 11 a § tandvårds-
förordningen (1998:1338) ska lämnas inom två veckor från det att tand-
vårdsåtgärden har slutförts. Uppgifterna ska ges in via Försäkrings-
kassans elektroniska stöd för statligt tandvårdsstöd.

Uppgifter om en patients kvarvarande och intakta tänder ska läm-
nas på ett sådant sätt som anges i 2 och 3 §§. 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2013.

Socialstyrelsen 

LARS-ERIK HOLM

Lisa van Duin
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Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord
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