
Specialisttandvården för Region Halland från 15 januari 2023
Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) 24 - 29 år samt 65 år och äldre: 600kr per år. ATB 30 - 64 år: 300kr per år.
Högkostnadsskydd utifrån referenspris: 3000kr - 15000kr = 50% subvention. >15 000kr = 85% subvention.

Åtgärd Typ av behandling Referenspris 2023-01-15 Arvode  2023-01-15

100 Undersökning, riskbedömning och  hälsofrämjande åtgärder
103S Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare                   535                                     535                                      
107S Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1 790                                 1 790                                   
108S Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2 875                                 2 920                                   
115S Konsultation specialisttandvård 1 060                                 1 060                                   
115S1 Konsultation specialisttandvård, över 30 minuter 1 060                                 1 560                                   
116S Konsultation specialisttandvård, omfattande 2 065                                 2 095                                   
116S1 Konsultation specialisttandvård, omfattande, över 75 minuter 2 065                                 2 950                                   
116S2 Konsultation specialisttandvård, omfattande, över 90 minuter 2 065                                 3 800                                   
121S Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 105                                     105                                      
123S Röntgenundersökning, helstatus 1 385                                 1 385                                   
124S Panoramaröntgenundersökning 940                                     940                                      
125S Röntgenundersökning, extraoral 1 090                                 1 090                                   
126S Röntgenundersökning, omfattande 1 840                                 1 840                                   
127S Röntgenundersökning, delstatus 375                                     375                                      
128S Röntgenundersökning, större delstatus 570                                     570                                      
131S Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 1 395                                 1 395                                   
132S Tomografiunderöskning, två kvadranter eller sinus 1 895                                 2 037                                   
133S Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 2 600                                 2 717                                   
134S Tomografiundersökning, fyra kvadranter 3 065                                 3 325                                   
163S Biopsi 1 425                                 1 425                                   

300 Sjukdomsbehandlande / Smärtstillande åtgärder 
301S Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 570                                     570                                      
302S Sjukdoms- eller smärtbehandling             1 085                                 1 085                                   
303S Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 615                                 1 615                                   
304S Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 2 410                                 2 410                                   
313S  Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer 2 485                                 2 485                                   
314S Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd 1 145                                 1 145                                   
341S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 810                                     810                                      
342S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 2 070                                 2 070                                   
343S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 4 595                                 4 595                                   

400 Kirurgiska åtgärder
401S Tandextraktion, en tand 1 520                                 1 520                                   
402S Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand 2 160                                 2 160                                   
403S Tandextraktion, enkel 600                                     600                                      
404S Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant 4 370                                 4 370                                   
405S Omfattande dentoalveolär kirurgi 5 830                                 5 100                                   
405S1 Omfattande dentoalveolär kirurgi, särskilt tidskrävande 5 830                                 5 830                                   



406S Tandextraktion, övertalig tand 1 520                                 1 520                                   
407S Övrig kirurgi eller plastik 2 820                                 2 820                                   
408S Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 5 890                                 5 890                                   
409S Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd 2 180                                 2 180                                   
410S Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation 1 225                                 1 125                                   
420S Implantat, per styck, tilläggsåtgärd 3 060                                 Enligt faktura/listpris
421S Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 4 325                                 6 472                                   
422S Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 2 025                                 2 210                                   
423S Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 6 310                                 7 292                                   
424S Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 2 290                                 2 433                                   
425S Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 8 510                                 10 142                               
426S Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 3 105                                 3 324                                   
427S Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant 5 505                                 6 823                                   
427S1 Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant , omfattande 5 505                                 11 867                               
428S Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 6 275                                 8 790                                   
428S1 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant, omfattande 6 275                                 14 020                               
429S Kirurgiskt avlägsnande av implantat 5 435                                 5 435                                   
430S Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implant 2 165                                 2 702                                   
431S Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan k 3 270                                 3 562                                   
432S Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd 2 440                                 2 955                                   
433S Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation,per kvadrant, tilläggså 1 520                                 2 955                                   
436S Avlägsnande av ett implantat 1 040                                 1 100                                   
446S Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd 2 165                                 2 165                                   
446S1 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, omfattande 2 165                                 2 636                                   
447S Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd 1 460                                 1 460                                   
447S1 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, omfattande 1 460                                 2 361                                   
448S Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd 1 070                                 2 441                                   
451S Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 4 825                                 4 825                                   
451S1 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3, en tand 4 825                                 4 064                                   
452S Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 6 630                                 6 630                                   
453S Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandp 5 075                                 5 075                                   
453S1 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandp 5 075                                 4 264                                   
454S Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfatt 6 630                                 6 630                                   

500 Endodontiska åtgärder
501S Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 655                                 5 135                                   
502S Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 5 635                                 5 775                                   
503S Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 7 095                                 7 543                                   
504S Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 7 725                                 8 257                                   
520S Akut endodontisk behandling, annan behandlare                                           1 270                                 1 382                                   
521S Akut trepanation och kavumexstirpation 1 130                                 1 255                                   
522S Komplicerad kanallokalisation 1 135                                 1 135                                   
523S Stiftborttagning 1 665                                 1 665                                   
541S Apikalkirurgisk behandling 5 150                                 5 160                                   
541S2 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle, två rötter 5 150                                 5 805                                   
541S3 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle, tre rötter 5 150                                 6 450                                   
541S4 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle, fyra rötter 5 150                                 7 242                                   
541S5 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle, fem rötter 5 150                                 9 018                                   



542S Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 445                                 1 445                                   

600 Bettfysiologiska åtgärder
601S Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 5 305                                 5 411                                   
602S Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 5 305                                 5 411                                   
603S Reponeringsskena, per skena 7 420                                 7 876                                   
604S Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 2 805                                 3 208                                   
606S Motorisk aktivering 715                                     715                                      
607S Bettslipning för ocklusal stabilisering 1 075                                 1 075                                   

800 Protetiska åtgärder
800S Permanent tandstödd krona, en per käke 7 560                                 8 061                                   
800S1 Permanent tandstödd krona, en per käke. Material: Zirkonia, helkeram, porslinsinlägg 7 560                                 8 834                                   
800S2 Permanent tandstödd krona, en per käke. Material: Guld 7 560                                 Enligt faktura
800S3 Permanent tandstödd krona, en per käke. Material: Helkeram - i estetiska zonen 7 560                                 10 327                               
801S Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5 880                                 8 061                                   
801S1 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke. Material Zirkonia, helkeram 5 880                                 8 834                                   
801S2 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke. Material: Guld 5 880                                 Enligt faktura
801S3 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke. Material: Helkeram - i estetiska zonen 5 880                                 10 327                               
802S Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 4 195                                 4 318                                   
802S1 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift. Material: Zirkonia, helkeram 4 195                                 5 137                                   
802S2 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift. Material: Guld 4 195                                 Enligt faktura
803S Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 2 090                                 2 058                                   
804S Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 635                                 3 503                                   
804S1 Hängande led vid tandstödd protetik, per led. Material: Zirkonia, helkeram 2 635                                 4 197                                   
804S2 Hängande led vid tandstödd protetik, per led. Material: Guld 2 635                                 Enligt faktura
804S3 Hängande led vid tandstödd protetik, per led. Material: Helkeram - i estetiska zonen 2 635                                 5 365                                   
805S Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 415                                 2 482                                   
805S1 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd - särskilt tidskrävande 2 415                                 3 221                                   
806S Radikulärförankring vid avtagbar protes 4 490                                 4 786                                   
807S Semipermanent krona brostöd eller hängande led, per led 3 105                                 3 587                                   
808S Innerkrona för teleskop- eller  konuskonstruktion 4 415                                 4 570                                   
809S Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 325                                 1 502                                   
811S Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 820                                     820                                      
811S1 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd, adhesiv cementering 820                                     1 189                                   
812S Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 2 120                                 2 120                                   
813S Broreparation med tandteknisk insats 6 165                                 6 176                                   
814S Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 10 490                               12 109                               
815S Sadelkrona 6 790                                 8 168                                   
822S Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder 4 735                                 4 755                                   
823S Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6 610                                 6 977                                   
824S Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 13 625                               16 082                               
825S Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment 16 315                               19 000                               
826S Attachments, per styck 105                                     Enligt faktura/listpris
827S Hel underkäksprotes 12 735                               13 767                               
828S Hel överkäksprotes 12 735                               13 767                               
829S Immediatprotes, hel käke 8 930                                 11 163                               
831S Justering av avtagbar protes 540                                     617                                      
832S Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 615                                 1 951                                   



833S Rebasering av protes 3 350                                 3 798                                   
834S Lagning av protes där avtryck krävs 2 495                                 2 922                                   
835S Rebasering och lagning av protes 3 930                                 4 344                                   
836S Komplicerad lagning av protes 4 760                                 5 000                                   
837S Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes. 8 265                                 8 347                                   
839S Inmontering av förankringselement 3 875                                 4 273                                   
845S Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 620                                 2 625                                   
846S Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5 590                                 5 799                                   
847S Klammerplåt 5 190                                 5 353                                   
848S Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 790                                     790                                      
850S Implantatstödd krona, en per käke. 10 330                               11 330                               
850S1 Implantatstödd krona, en per käke. Material: Zirkonia, helkeram 10 330                               12 138                               
852S Implantatstödd krona, flera i samma käke 7 970                                 10 053                               
852S1 Implantatstödd krona, flera i samma käke. Material: Zirkonia/helkeram 7 970                                 10 917                               
853S Hängande led vid implantatstödd bro 2 635                                 3 494                                   
853S1 Hängande led vid implantatstödd bro. Material: Zirkonia, helkeram 2 635                                 4 293                                   
854S Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led 2 705                                 2 705                                   
854S1 Semipermanent implantatstödd krona, eller hängande led per led, omfattande 2 705                                 4 525                                   
855S Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat 580                                     Enligt faktura/listpris
856S Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led 1 870                                 1 870                                   
856S1 Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led, omfattande 1 870                                 4 493                                   
857S Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat 525                                     Enligt faktura/listpris
858S Distans inklusive distansskruv, per styck 1 365                                 1 402                                   
858S1 Distans inklusive distansskruv, per styck. Material: Helkeram alternativt individuell distans 1 365                                 3 258                                   
858S2 Distans inklusive distansskruv, per styck. Kostnad enligt faktura/listpris 1 365                                 Enligt faktura/listpris
859S Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd 1 165                                 1 165                                   
861S Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat 38 215                               55 219                               
861S1 Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat. Material: Metall/keramik 38 215                               57 312                               
861S2 Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat. Material: Zirkonia 38 215                               58 447                               
862S Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat 40 335                               56 566                               
862S1 Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat. Material: Metall/keramik 40 335                               60 124                               
862S2 Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat. Material: Zirkonia 40 335                               61 777                               
863S Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat 41 970                               61 750                               
863S1 Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat. Material: Metall/keramik 41 970                               65 162                               
863S2 Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat. Material: Zirkonia 41 970                               66 863                               
865S Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat 36 700                               55 151                               
865S1 Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat. Material: Metall/keramik 36 700                               57 239                               
865S2 Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat. Material: Zirkonia 36 700                               58 373                               
871S Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat  o 21 560                               25 042                               
872S Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat 23 950                               29 051                               
873S Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler 26 705                               31 554                               
874S Tillägg för alveolarbar på två implantat 5 130                                 5 184                                   
874S1 Tillägg för alveolarbar på två implantat. Fräst bar inklusive skruvar 5 130                                 10 125                               
875S Tillägg för alveolarbar på tre implantat 5 975                                 6 028                                   
875S1 Tillägg för alveolarbar på tre implantat. Fräst bar inklusive skruvar 5 975                                 11 189                               
876S Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 7 830                                 8 778                                   
876S1 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat. Fräst bar inklusive skruvar 7 830                                 12 078                               
877S Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser  och förankringselement 18 340                               19 509                               



878S Förankringselement täckprotes, per styck 305                                     Enligt faktura/listpris
881S Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1 590                                 1 593                                   
883S Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats 3 570                                 5 069                                   
884S Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 8 790                                 12 420                               
888S Fästskruv/broskruv, per styck 190                                     Enligt faktura/listpris
889S Distansskruv, per styck 400                                     Enligt faktura/listpris
892S Läkdistans, per styck 355                                     Enligt faktura/listpris
893S Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 550                                 1 604                                   
893S1 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat, särskilt tidskrävande 1 550                                 2 352                                   
894S Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 600                                 1 653                                   
894S1 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat, särskilt tidskrävande 1 600                                 2 400                                   
895S Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 2 050                                 2 103                                   
895S1 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat, särskilt tidskrävande 2 050                                 2 851                                   
896S Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 2 160                                 2 213                                   
896S1 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat, särskilt tidskrävande 2 160                                 2 958                                   
897S Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer 3 765                                 3 765                                   
897S1 Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer komplicerad 3 765                                 7 530                                   
897S2 Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer mycket komplicerad 3 765                                 11 295                               
921S Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 1 290                                 7 954                                   
921S1 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand. Material: Zirkonia, helkeram 1 290                                 8 718                                   
922S Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 1 660                                 7 944                                   
922S1 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar. Material: Zirkonia, helkeram 1 660                                 8 706                                   
925S Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigade tandstödd bro, kirurgisk del/ 5 880                                 13 774                               
925S1 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigade tandstödd bro, kirurgisk del/ 5 880                                 15 686                               
925S2 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigade tandstödd bro, kirurgisk del/ 5 880                                 16 229                               
925S3 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigade tandstödd bro, kirurgisk del/ 5 880                                 18 142                               
926S Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del 8 515                                 12 369                               
926S1 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigade tandstödd bro, protetisk del/ 8 515                                 12 810                               
926S2 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigade tandstödd bro, protetisk del/ 8 515                                 13 515                               
926S3 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigade tandstödd bro, protetisk del/ 8 515                                 16 571                               
928S Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigade tandstödd bro när åtgärd 80 2 635                                 13 650                               
928S1 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigade tandstödd bro när åtgärd 80 2 635                                 15 546                               
928S2 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigade tandstödd bro när åtgärd 80 2 635                                 16 083                               
928S3 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigade tandstödd bro när åtgärd 80 2 635                                 17 979                               
929S Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 8 5 880                                 12 412                               
929S1 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 8 5 880                                 12 854                               
929S2 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 8 5 880                                 13 563                               
929S3 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigade tandstödd bro när åtgärd 800 5 880                                 16 629                               
940S Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro 14 395                               Enligt ortodontitaxan
941S Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 8 515                                 Enligt ortodontitaxan

900 Tandreglering
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 12 785                               12 930                               
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 19 200                               20 315                               
902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 24 065                               25 450                               
903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 28 480                               29 770                               
904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 35 450                               41 110                               
905 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 26 750                               32 845                               



906 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 31 610                               35 480                               
907 Tandreglering, båda  käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 36 475                               43 045                               
908 Tandreglering, båda  käkar, aktiv behandling mer än 2 år 44 185                               49 395                               

019 Tillägg för lingualortodonti, en käke. Mindre omfattande behandling 17 140                               
020 Tillägg för lingualortodonti, en käke 25 580                               
021 Tillägg för lingualortodonti, två käkar. Mindre omfattande behandling 25 705                               
022 Tillägg för lingualortodonti, två käkar 38 365                               
023 Tillägg för invisalign, en eller två käkar. Mindre omfattande behandling 21 965                               
024 Tillägg för invisalign, en eller två käkar 33 130                               

Behandlingar och kostnader som inte ersätts av det statliga tandvårdsstödet
006 Material utöver grundpris, enligt faktura eller listpris Enligt faktura/listpris
007 Tandteknisk faktura Enligt faktura
008S Timtaxa tandläkare, specialisttandvård 2 900                                   
008S1 Timtaxa kirurgi, specialisttandvård 4 732                                   
MtrkigS Material utöver grundpris vid kirurgi, enligt faktura eller listpris Enligt faktura/listpris
Nark Narkos, per tillfälle 3 150                                   
KFA Kostnadsförslag till annan betalare. Skriftligt intyg till försäkringsbolag, rättsintyg osv 914                                      
4 Sömnapnéskena 12 105                               

SED Sedering med bensodiazepiner, per tillfälle 850                                      

Uteblivande
UBA Uteblivande eller sent återbud från behandling, barn, allmäntandvård 300                                      
UBS Uteblivande eller sent återbud från behandling, barn, specialisttandvård 300                                      
UB1 Uteblivande eller sent återbud från behandling, vuxen, upp till 30 minuter 500                                      
UB2 Uteblivande eller sent återbud från behandling, vuxen, mer än 30 minuter 1 000                                   
UBN Uteblivande eller sent återbud från narkostillfälle 2 400                                   

Särskilda tandvårdsstödet
S1 Sjukvårdstaxa tandläkare 200                                      
S2 Sjukvårdstaxa hygienist 100                                      
S3 Sjukvårdstaxa specialist 300                                      

Tillägg för akuttandvård utanför ordinarie mottagningstid

Kostnadsförslag

Moms

Garanti  

Lagstadgad mervärdesskatt, 25%, tillkommer i förekommande fall.

För fast protetik gäller tre års garanti och för avtagbar protetik ett års garanti. Undantag är de fall där 
patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om, om konstruktionen utsatts för yttre våld eller om 
konstruktionen behöver göras om pga skada på annan tandposition. För fyllningsterapi gäller ett års garanti 
om inget annat anges.

Vid undersökning och behandling som utförs utanför ordinarie mottagningstid får arvodet höjas med 50%.

Lämnade kostnadsförslag är preliminära. Taxeändringar, ändrat vårdbehov eller överskridande av 
ettårsregel p g a tex sjukdom kan medföra ändrade kostnader. Fråga din tandläkare om du är fundersam.



Tandreglering

Uteblivande asyl
Patienter som är asylsökannde ska för uteblivet besök debiteras specialisttandvårdens åtgärdstaxa för 
uteblivet besök.

Ett års garanti lämnas på retentionsapparatur och på resultat av tandregleringsbehandling under 
förutsättning att anvisning om retention har följts.

Klinik ges möjlighet att erbjuda barn estetisk tandvård mot avgift enligt tandregleringens taxa.
Vid kostnadsfri tandregleringsbehandling för barn ges möjlighet att välja osynlig tandställning mot avgift för 
merkostnaden som debiteras enligt gällande taxa.


