FFS 1986:25
Utkom från trycket 1986-08-08

Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter om obligatorisk tandvård för
submarin och flygande personal inom försvarsmakten;
beslutade den 10 juli 1986.
Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver följande med
stöd av 31 § förordningen (1983:276) om verksamheten
inom försvarsmakten och i samråd med chefen för armén,
chefen för marinen, chefen för flygvapnet och försvarets
civilförvaltning.
1. Tillämpningsområde m m
1.1
Dessa föreskrifter gäller för fast anställd personal
inom försvarsmakten som omfattas av AST specialbestämmelser
del IV, avtal om avlöningsförmåner för tjänstemän i försvarsmaktens
reserver (Reservofficersavtalet), avtal om avlöningsförmåner för
tjänstemän på reservstat inom försvarsmakten (Reservstatsavtalet)
samt värnpliktig personal inför utbildning till och under
tjänstgöring i submarin respektive flygande befattning.
1.2
Med submarin personal avses den personal inom försvarsmakten,
som av respektive försvarsgrenschef upptagits i förteckning över
personal, som är kommenderad i dykeri- och/eller ubåtstjänst.
1.3
Med flygande personal avses den personal inom försvarsmakten
som av respektive försvarsgrenmchef kommenderats till flygtjänst.
1.4
För reservofficer och för värnpliktig personal gäller
bestämmelserna under tid då vederbörande är inkallad till tjänstgöring,
dock att vården begränsas till erforderlig akutvård.
2. Odontologiska föreskrifter
2.1
All personal som avses kommenderas till submarin tjänst
eller flygtjänst skall genomgå tand- och bettundersökning.
Denna utförs i anslutning till den medicinska undersökningen

vid marinens medicinska undersökningscentral (MUC) respektive
flygvapnets medicinska undersökningscentral (FMU).
2.2
Odontologisk undersökning av submarin och flygande personal
skall utföras av speciellt utbildad tandläkare enligt chefens för
marinen respektive chefens för flygvapnet bestämmande. Kopia av
undersökningsprotokollet insändes till marin- respektive
flygspecialtandläkaren.
2.3
All personal kommenderad till submarin tjänst eller flygtjänst
skall genomgå tand- och bettundersökning i samband med
den obligatoriska årliga läkarundersökningen varvid tand- och
bettundersökningen genomförs före läkarundersökningen och
undersökningsprotokollet företes undersökande läkare.
2.4
Vid antagningen samt därefter vart femte år genomförs
fullständig tandröntgen omfattande minst 14 bilder samt bitewing.
2.9
Personal som omfattas av dessa bestämmelser skall efter
undersökningen omgående vidta åtgärder för att erhålla föreskriven
tandbehandling. Protokoll från undersökande tandläkare
skall visas för behandlande tandläkare. Behandlingen skall
meddelas av legitimerad tandläkare och ersätts enligt den allmänna
tandvårdsförsäkringens regler. För värnpliktig personal
gäller dock att behandlingen skall meddelas vid den
folktandvårdsklinik med vilken förbandet har avtal.
2.6
Särskilda föreskrifter angående behandlingens genomförande
utfärdas av chefen för marinen och chefen för flygvapnet.
3. Ersättning
3.1
Kostnader för den obligatoriska, beordrade tand- och
bettundersökningen erläggs av löneutbetalande myndighet.
Behandlingskostnader erlägges på motsvarande sätt, dock först
efter attest av marinstabens respektive flygstabens specialtandläkare.
3.2
För att ersättning skall utgå skall tandbehandlingen ha
bedömts nödvändig med hänsyn till tjänstens krav av den tandläkare
som utfört tand- och bettundersökning enligt föreskrifterna i punkt 2.2.

3.3
Efter genomförd behandling insänder tjänsteman kommenderad
till submarin tjänst respektive flygtjänst, nedan angivna handlingar
till chefen för marinen respektive chefen för flygvapnet:
a) kvitterad patientdel av tandvårdsräkning i original enligt
den allmänna tandvårdsförsäkringens bestämmelser eller kvitto
från folktandvården med specificerad behandling,
b) bestyrkt uppgift angående aktuell kommendering till submarin
respektive flygtjänst,
c) kopia av undersökningsjournal enligt folktandvårdens formulär
med uppgifter om utförd behandling,
d) aktuella röntgenbilder,
e) uppgifter om tjänstemannens namn och adress samt personnummer.
3.4
För att ersättning skall kunna utgå skall handlingarna ha
inkommit till marinstaben respektive flygstaben senast 12 månader
efter genomförd undersökning.
3.5
Efter attest av marinspecialtandläkaren respektive
flygspecialtandläkaren återlämnas tandvårdsräkningen till
tjänstemannen, som skall vända sig till sitt förband för att utfå
godkänd ersättning.
Denna författning träder i kraft fyra veckor efter den dag då
författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Försvarets
författningssamling.
Genom författningen upphävs försvarets sjukvårdsstyrelses
föreskrifter
1970-12-07 rörande tandbehandling av dykande och flygande personal
(TKG 445:700251)
1973-11-09 rörande odontologiak undersökning av flygande personal
(TKG 441:730281)
1975-10-23 rörande ersättning av tandvårdskostnader
(TFG 445:750343)

chefens för marinens föreskrifter
1982-07-01 rörande tandundersökning för submarin personal
(TFG 445:820064)
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