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Till läsaren

Till läsaren
Den här förteckningen över tandvårdstaxor är avsedd att användas tillsammans med information som finns
på FPA:s webbplats www.fpa.fi > Läkare och hälsovårdspersonal > Sjukvårdsersättningar. Uppdaterade
taxor finns på www.fpa.fi/taxa. Förteckningen över tandvårdstaxor gäller från 1.1.2017 och publiceras end‐
ast på nätet.
Enligt sjukförsäkringslagen ska Folkpensionsanstalten fastställa en förteckning över undersöknings‐ och
vårdåtgärder som ska ersättas samt ersättningstaxorna för dem. Genom förordning av statsrådet bestäms
grunderna och maximibeloppen för ersättningstaxorna för tandvård. Grunderna för ersättningstaxorna och
de fastställda taxorna ska basera sig på undersöknings‐ och vårdåtgärdens art, det arbete den förutsätter
och de kostnader den medför, det terapeutiska värdet av den tjänst som ska ersättas samt de medel som
står till buds för ersättningar. Den ersättning kunden får är samma belopp som den ersättningstaxa FPA
fastställt. Om ett uttaget arvode är lägre än den ersättningstaxa som fastställts som grund för ersättningen
är ersättningen dock samma belopp som det uttagna arvodet.
I de taxor som fastställts av FPA, dvs. tandläkararvodestaxan, taxan för protetiska åtgärder för frontvetera‐
ner och taxan för munhygienistarvoden, finns de åtgärdsbeteckningar som används som ersättningsgrund
samt anvisningar för tillämpningen av dem. De benämningar, koder och tillämpningsanvisningar som finns i
taxorna grundar sig på den klassifikation av åtgärder i mun och käkar som underhålls av Institutet för hälsa
och välfärd (THL). Tandvårdstaxan innehåller också ersättningstaxorna för de vanligaste radiologiska under‐
sökningarna och laboratorieundersökningarna. Benämningarna och koderna för laboratorieundersökning‐
arna och de radiologiska undersökningarna följer Finlands Kommunförbunds nomenklatur.
Beteckningarna och koderna ska användas då man redogör för given tandvård och uttagna arvoden på
blanketterna SV 126r, SV 3r och SV 3SHSr eller motsvarande blanketter som godkänts av FPA:s hälsoavdel‐
ning.

Anvisningar om tillämpningen av tandvårdstaxan
Då man redogör för åtgärderna ska tillämpningsanvisningarna följas. Tiden för en tidsdebiterad åtgärd upp‐
skattas i praktiken enligt den tid som gått åt till kliniskt arbete i samband med åtgärden. Bara en tidsdebite‐
rad åtgärd per vårdtyp ersätts per besök, med undantag för upprensning och preparation av rotkanaler om
åtgärderna eventuellt utförts i flera tänder vid ett och samma besök, då åtgärderna debiteras både enligt
tid och per tand.
Ersättning för protetiska åtgärder betalas endast till frontveteraner och minröjare. Då utredning lämnas
med tanke på ersättning ska det kliniska och det tekniska arbete som in‐går i det protetiska arbetet anges
med separata koder.
Åtgärdstaxorna är inte avgörande för vilken vård eller vilka tjänster som ges eller för de arvoden som tas ut.
Enligt sjukförsäkringslagen har den försäkrade rätt till ersättning för nödvändiga kostnader för sjukvård.
Med önskan om ett gott samarbete

Folkapensionsanstalten
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Tandläkararvodestaxa
Kod

Åtgärd

Ersättnings‐
taxa, euro

SA

Undersökning och hälsogranskning av mun och tänder

Undersökningsåtgärderna utgör helheter och omfattar alltid anamnes, diagnos och vårdplan. För under‐
sökning som utförs av en tandläkare betalas ersättning en gång vartannat kalenderår eller en gång per ka‐
lenderår om tandläkaren vid en undersökning konstaterat att detta är nödvändigt på grund av den försäk‐
rades hälsotillstånd. Som undersökning ersätts SAA01, SAA02 eller SAA03. Frontveteraner och minröjare
kan utan begränsning få ersättning för tandläkarundersökning enligt taxan för protetiska åtgärder för front‐
veteraner.
Den undersökningsåtgärd som utgör ersättningsgrund avser en legitimerad tandläkares odontologiska
undersökning och diagnostisering samt planering av den därtill anslutna vården (22 § i lagen om yrkesutbil‐
dade personer inom hälso‐ och sjukvården, 559/1994).
SAA

Undersökning och vårdplan

SAA01

Begränsad undersökning av munnen

SAA02

Grundundersökning av munnen
Omfattar klinisk undersökning av patientens tuggorgan, tänder, stödjevävnader
och slemhinnor.

15,50

SAA03

Specialistundersökning av munnen
Omfattar klinisk undersökning, grundar sig därtill på kompletterande undersök‐
ningar och kräver specialistkompetens. Omfattar undersökning av patient som på
basis av remiss eller screening hänvisats till ytterligare undersökning eller be‐
handling enligt specialitet.

15,50

SBA

Test och provtagningar gjorda på mottagningen

SBA00

Mikrobiologiska undersökningar

9,50

9,00

Till exempel laktobacilltest, mutansstreptokocktest, jästsvampstest och mikro‐biologiska
undersökningar av tandköttsfickor eller rotkanaler. Åtgärden omfattar utförande av testet
(odling) och tolkning av provsvaret.

SBA10

Bestämning av salivavsöndringshastighet

5,00

Inbegriper inte andra mätningar.

SBA20

Bestämning av salivens buffertkapacitet

5,00
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SC

Främjande av munhälsa

Behandling av sjukdomar i stödjevävnaderna, såsom avlägsnande av subgingival tandsten, klassificeras inte
som främjande av munhälsa (se SD).
SCA

Preventiv munhälsovård

Alla vårdbesök omfattar preventiva åtgärder. Separata preventiva vårdåtgärder utförs i samband med kon‐
staterad risk. Den tid som använts inkluderas inte i andra tidsdebiterade åtgärder. Kräver redogörelse i
journalhandlingarna.
SCA01

Preventiv munhälsovård, begränsad

6,00

Omfattar åtminstone två av följande åtgärder: hälsorådgivning (t.ex. tobak och alkohol),
undervisning i egenvård av munnen, nödvändig fluor‐ eller annan behandling, avlägs‐
nande av plack och plackretentioner. Tar minst 10 min.

SCA02

Preventiv munhälsovård

9,00

Omfattar bl.a. hälsorådgivning (t.ex. tobak och alkohol), näringsanalys, under‐visning i
egenvård av munnen, nödvändig fluor‐ eller annan motsvarande behandling, avlägs‐
nande av plack och plackretentioner samt utvärdering av den preventiva vården.
Tar minst 20 min.

SCA03

Preventiv munhälsovård, omfattande

10,00

Omfattar bl.a. en bedömning av behovet av förebyggande vård, hälsorådgivning (t.ex.
tobak och alkohol), handledning i rengöring av munnen, avlägsnande av rikligt med
plack och plackretentioner, nödvändig fluor‐ eller annan motsvarande behandling.
Tar minst 30 min.

SCE

Fissurförsegling

Med åtgärden avses försegling av tandfissurer.
Om det i samband med ingreppet har avlägsnats hårdvävnad från tanden och vävnaden har ersatts med
något fyllningsmaterial används fyllningskod SFA00.
SCE00

Fissurförsegling av tand

9,00

Fissurförseglingen anges per tand, en fissurförsegling per tand.
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SD

Behandling av sjukdomar i tandköttet och tändernas stödjevävnader

Parodontologisk behandling förutsätter en diagnostiserad sjukdom i tandköttet eller stödjevävnaderna
inklusive bettrauma i parodontium. Behandlingen omfattar behandling av inflammationen, vävnadsföränd‐
ringarna och bettet, parodontologisk fixering samt patienthandledning och underhållsbehandling i anslut‐
ning till sjukdomsbehandlingen.
SDA

Behandling av parodontit och tandköttsförändringar

Tidsdebiteringen beror på storleken på det område som behandlas, vårdbehovet, hur allvarliga stödje‐
vävnadssjukdomen och tandköttsförändringarna är och/eller på antalet sjukdomsalstrande faktorer och
deras lokalisering.
Koderna SDA01–05 är tidsdebiterade vårdåtgärder vid okomplicerad parodontit och/eller tandkötts‐
förändringar. Vid ett och samma patientbesök kan endast en av koderna SDA01–05 användas för att
beskriva den tid som gått åt till åtgärderna.
Koderna SDA12–SDA14 beskriver behandlingen av komplicerad parodontit och/eller svåra tandkötts‐
förändringar. Dessa koder kan också användas parallellt med andra åtgärder vid ett patientbesök, förutsatt
att den tid som åtgärderna krävt inte inkluderas i andra tidsdebiterade åtgärder.
SDA01

Parodontologisk behandling, mycket begränsad
Avlägsnande av lite biofilm/plack och plackretentioner (fyllningsöverskott,
tandsten eller motsvarande) vid ett patientbesök.
Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med behandling‐
en. Tar högst 10 min.

6,00

SDA02

Parodontologisk behandling, begränsad

9,00

Avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner (fyllningsöverskott, tandsten eller
motsvarande) vid ett patientbesök.
Putsning av rotytor.
Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med behandlingen.
Tar minst 10 min.

SDA03

Parodontologisk behandling
Behandling av tandköttsinflammation med ett måttligt antal etiologiska faktorer
och/eller parodontit vid ett patientbesök.
Avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner (fyllningsöverskott, tandsten
eller motsvarande).
Behandling av tandköttsfickor och putsning av rotytor.
Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med behandling‐
en. Tar minst 20 min.

13,00

SDA04

Parodontologisk behandling, tidskrävande
Behandling av tandköttsinflammation med ett stort antal etiologiska faktorer
och/eller parodontit vid ett patientbesök.
Avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner (fyllningsöverskott, tandsten
eller motsvarande).
Behandling av tandköttsfickor och putsning av rotytor.
Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med behandling‐
en. Tar minst 30 min.

17,00
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SDA05

Parodontologisk behandling, mycket tidskrävande
Behandling av tandköttsinflammation med ett stort antal etiologiska faktorer
alltigenom och/eller parodontit vid ett patientbesök.
Avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner (fyllningsöverskott, tandsten
eller motsvarande).
Behandling av tandköttsfickor och putsning av rotytor.
Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med behandling‐
en. Tar minst 45 min.

23,00

SDA12

Behandling av komplicerad parodontologisk sjukdom

19,00

Behandling av minst 6 mm djupa tandköttsfickor, furkationsförändringar och benfickor.
Krävande behandling av parodontit och tandköttsförändringar som komplicerats av
allmänna sjukdomar och/eller medicinering.
Kan användas tillsammans med tidsbaserade koder vid samma patientbesök, men den
tid som använts inkluderas inte i tidsdebiterade åtgärder.

SDA13

Behandling av komplicerad parodontologisk sjukdom, omfattande och krävande

23,00

Omfattande och krävande behandling av minst 6 mm djupa tandköttsfickor, långt
gångna furkationsförändringar och djupa benfickor.
Behandling som kräver specialinstrument på grund av lokala förhållanden och/eller
utbredd etiologi.
Krävande behandling av parodontit och tandköttsförändringar som komplicerats av
allmänna sjukdomar och/eller medicinering. Vid behov används riktad behandling med
mikrobläkemedel och/eller vävnadsmodulering.
Kan användas tillsammans med tidsbaserade koder vid samma patientbesök, men den
tid som använts inkluderas inte i tidsdebiterade åtgärder.

SDA14

Behandling av komplicerad parodontologisk sjukdom, omfattande och synnerli‐
gen krävande

27,00

Behandling av paradontalsjukdomar i anslutning till avvikande behandlingssvar,
omfattar t.ex. behandling med stödjande läkemedel (mikrobläkemedel, vävnads‐
modulering).
Behandling av aggressiva parodontalsjukdomar. Omfattande och synnerligen krävande
behandling av minst 6 mm djupa tandköttsfickor, långt gångna furkationsförändringar
och djupa benfickor.
Behandling som kräver specialinstrument på grund av lokala förhållanden i munnen
och/eller utbredd etiologi.
Synnerligen krävande behandling av parodontit och tandköttsförändringar som
komplicerats av allmänna sjukdomar och/eller medicinering.
Kan användas tillsammans med tidsbaserade koder vid samma patientbesök, men den
tid som använts inkluderas inte i tidsdebiterade åtgärder.

SDC

Parodontologisk fixering

SDC‐koderna kan användas parallellt med andra åtgärdskoder vid samma patientbesök.
Åtgärdskoden inkluderar bettprovning i fixeringsområdet.
SDC10

Parodontologisk fixering, begränsad

10,00

Sammankoppling av tänder med fyllningsmaterial, 2–3 tänder.

SDC20

Parodontologisk fixering, omfattande

17,00

Sammankoppling av tänder med fyllningsmaterial, 4 eller fler tänder.
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SDC30

Parodontologisk förstärkt fixering, begränsad

19,00

Sammankoppling av tänder med implanterad eller ytlig förstärkning, 2–3 tänder.

Omfattar yt‐ eller infattningsfixeringar på stödtänderna, preparation av infatt‐
ningar och fastsättning av stödskena med fyllningsmaterial.
SDC40

Parodontologisk förstärkt fixering, omfattande

27,00

Sammankoppling av tänder med implanterad eller ytlig förstärkning, 4–6 tänder.

Omfattar yt‐ eller infattningsfixeringar på stödtänderna, preparation av infatt‐
ningar och fastsättning av stödskena med fyllningsmaterial. .
SDC50

Parodontologisk förstärkt fixering, mycket omfattande

57,00

Sammankoppling av tänder med implanterad eller ytlig förstärkning, minst 7 tänder.

Omfattar yt‐ eller infattningsfixeringar på stödtänderna, preparation av infatt‐
ningar och fastsättning av stödskena med fyllningsmaterial.
SDD

Behandling av parodontologisk ocklusion

Åtgärderna hänför sig till behandling av bettrauma i parodontium i anslutning till sjukdomar
i stödjevävnaderna.
SDD‐koderna är åtgärdskoder som kan användas parallellt med andra vårdåtgärder om tidsgränserna för
vårdåtgärderna uppnås. Vid samma patientbesök kan endast en av koderna SDD01–SDD03 användas.
SDD01

Behandling av parodontologisk ocklusion, begränsad

9,00

T.ex. begränsad slipning av ocklusion. Tar minst 10 min.

SDD02

Behandling av parodontologisk ocklusion

13,00

Slipning av ocklusion och/eller omformning av kliniska kronor, t.ex. med
fyllningsmaterial. Tar minst 20 min.

SDD03

Behandling av parodontologisk ocklusion, omfattande

19,00

Krävande slipning av bett och/eller omformning av kliniska kronor, t.ex. med
fyllningsmaterial. Tar minst 30 min.

SDD10

Behandling av ocklusion med bettskena på parodontologiska indikationer

27,00

Åtgärden är en vårdhelhet som inkluderar tillverkning av bettskena med avtryck, prov‐
ning och patienthandledning.

SF

Fyllningsterapi

I en fyllningsterapiåtgärd ingår avlägsnande av gammal fyllning, preparering av kaviteten, isolering och un‐
derfyllning samt bettprovning och polering av den färdiga fyllningen. Provisorisk fyllning ingår i åtgärden.
Åtgärderna är relaterade till antalet tandytor. En tand har vid dessa åtgärder fem ytor.
SFA00

Liten fyllning

9,00

Liten reparation eller litet tillägg. Används också då fissurförseglingen når in till dentinet
(se Preventiv tandvård SCE).

SFA10

Fyllning på en yta

10,00

Fyllningen ersätter en avsevärd del av en tandyta. Om det görs flera fyllningar på en yta
under samma behandling antecknas koden endast en gång.
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SFA20

Fyllning på två ytor

17,00

Fyllningen ersätter en avsevärd del av två tandytor.

SFA30

Fyllning på tre eller fler ytor

19,00

Fyllningen ersätter en avsevärd del av tre tandytor.
Inkluderar fyllning gjord med tunnelpreparation i molar eller premolar.

SFA40

Krona

23,00

Fyllningen ersätter en avsevärd del av minst fyra tandytor.

SFB

Indirekt fyllningsterapi

Fyllningen tillverkas med indirekt metod i tandlaboratorium eller på mottagningen. Åtgärden registreras
och debiteras endast en gång, även om vårdbesöken är flera. Kostnader för material och tekniskt arbete
inbegrips inte i åtgärden och ersätts inte.
SFB10

Fyllning på en yta, tillverkad utanför munnen

17,00

Fyllningen ersätter en avsevärd del av en tandyta.

SFB20

Fyllning på två ytor, tillverkad utanför munnen

23,00

Fyllningen ersätter en avsevärd del av två tandytor.
Inkluderar framtandsfasader som inte når över incisalkanten.

SFB30

Fyllning på tre ytor, tillverkad utanför munnen

57,00

Fyllningen ersätter en avsevärd del av tre tandytor.
Inkluderar framtandsfasader som når över incisalkanten.

SFC

Stödåtgärder vid fyllningsterapi

SFC00

Pelare av fyllningsmaterial

19,00

Åtgärden görs i anslutning till kronterapi. Insättning av skruvar och stift ingår i ersätt‐
ningen för pelare av fyllningsmaterial och ersätts inte separat i anslutning till denna
åtgärd.

SG

Rotbehandling

Alla rotbehandlingsåtgärder avser endast en tand.
SGA

Upprensning och preparation av rotkanaler

Vid ett och samma besök antecknas endast en upprensnings‐ och preparationsåtgärd per tand. Inkluderar
eventuell medicinering.
SGA01

Öppnande av tand som första hjälpen‐åtgärd

9,00

Kortvarigt öppnande av tand i jourartat fall.

SGA02

Upprensning och preparation av rotkanaler

10,00

Hit hör ofta preparation av tand med en rotkanal. Tar högst 20 min.

SGA03

Krävande upprensning och preparation av rotkanaler
Hit hör ofta preparation av tand med två rotkanaler. Tar minst 20 min.
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SGA04

Mycket krävande upprensning och preparation av rotkanaler

19,00

Hit hör ofta preparation av tand med tre rotkanaler. Tar minst 30 min.

SGA05

Mycket krävande och långvarig upprensning och preparation av rotkanaler

23,00

Tar minst 45 min.

SGA06

Avlägsnande av främmande föremål ur tandens rotkanal

19,00

Innefattar avlägsnande av ett avbrutet instrument, ett protetiskt stift, en skruv, plast,
cement o.s.v. Kräver ofta ett separat besök eller tar så lång tid att prepareringen av
rotkanalerna inte kan avslutas under samma besök.
Kräver också ofta specialkunskap och specialinstrument. Tar minst 30 min.

SGA07

Avlägsnande av främmande föremål ur tandens rotkanal, krävande

27,00

Innefattar avlägsnande av ett avbrutet instrument, ett protetiskt stift, en skruv, plast,
cement o.s.v. Krävande behandling t.ex. beroende på var i rotkanalen det avbrutna
instrumentet finns, tandens placering, rotkanalens och tandens morfologi.
Kräver ofta ett separat besök eller tar så lång tid att prepareringen av rotkanalerna inte
kan avslutas under samma besök.
Kräver också ofta specialkunskap och specialinstrument. Tar över 45 min.

SGB

Fyllning av rotkanaler

SGB00

Partiell exstirpation av pulpan (amputation)

10,00

Partiell exstirpation av pulpan och fyllning av pulpakavum.

SGB10

Rotfyllning, tand med en rotkanal

SGB20

Rotfyllning, tand med två rotkanaler

13,00

Annan krävande rotfyllning

19,00

SGB30

9,00

Innefattar rotfyllning av tand med tre eller fler rotkanaler.

SGC

Övrig behandling av rotkanaler

SGC00

Lokal medicinering av rotkanaler

9,00

Behandling av tidigare preparerade rotkanaler, separat besök.

SGC10

Överkappning av pulpan

9,00

Överkappning av pulpan vid separat besök.
Inkluderar eventuell provisorisk fyllning.

SGC20

Reparation av tandens kanalperforation eller inre resorption via en rotkanal

19,00

Åtgärden innefattar ingrepp som krävs för reparation av perforation eller resorption.
Innefattar också reparation av perforationer eller resorptioner i botten av kavum och i
kanalens öppning. Inkluderar inte egentlig fyllning av rotkanaler.
Kräver ofta ett separat besök eller tar så lång tid att fyllningen av rotkanaler inte kan
avslutas under samma besök.
Kräver också ofta specialkunskap och specialinstrument. Tar minst 30 min.

SGC30

Reparation av tandens kanalperforation eller inre resorption via en rotkanal,
krävande
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Åtgärden innefattar ingrepp som krävs för reparation av perforation eller resorption.
Krävande på grund av kanalperforationens eller den inre resorptionens position,
tandens placering eller tandmorfologin. Inkluderar inte egentlig fyllning av rotkanaler.
Kräver ofta ett separat besök eller tar så lång tid att fyllningen av rotkanaler inte kan
avslutas under samma besök.
Kräver också ofta specialkunskap och specialinstrument. Tar över 45 min.

SGC40

Restaurering av en tandkrona för rotbehandling eller en annan motsvarande
stödåtgärd för rotbehandling av en tand

19,00

Vid stor brist på tandmaterial lagning med en tillfällig eller slutlig fyllning före
rotbehandling. Innefattar t.ex. borttagning av gammal tandfyllning och konstruktion
av en tandpelare eller en omfattande och krävande tandfyllning för isolering av tanden
under rotbehandlingen.

SH

Bettfysiologi

Bettfysiologisk behandling förutsätter en diagnostiserad funktionsstörning, bettanomali eller skada. En
sedvanlig bettkontroll i samband med annan tandvård är inte sådan bettfysiologisk behandling som avses
här.
SHA

Bettfysiologisk behandling

Åtgärderna SHA01–SHA04 är tidsdebiterade. Alla de bettfysiologiska åtgärder som utförts vid samma be‐
sök, och som inte har en egen kod i ett annat sammanhang, betecknas med en enda kod.
SHA01

Begränsad bettfysiologisk behandling

6,00

Tar högst 10 min.

SHA02

Bettfysiologisk behandling

10,00

Tar högst 20 min.

SHA03

Krävande bettfysiologisk behandling

13,00

Tar högst 30 min.

SHA04

Mycket krävande bettfysiologisk behandling

19,00

Tar över 30 min.

SHB

Bettskena

SHB00

Tillverkning och inprovning av bettskena

27,00

Åtgärden är en helhet som kräver flera besök och omfattar tillverkningen
av bettskenan inklusive avtryck, inprovning och patienthandledning. Koden används inte
tillsammans med tidsdebiterade bettfysiologiska åtgärder som utförs samma besöksdag.
Sömnapnéskena. Reponering av luxerad käkled, se TED00.

SJ

Ortodontisk behandling

Ortodontisk behandling ersätts endast när tandvården är nödvändig för botande av annan sjukdom än en
tandsjukdom. Anvisningar om vilka utredningar som behövs för ansökan om ersättning finns på www.fpa.fi
> Läkare och hälsovårdspersonal > Sjukvårdsersättningar > Tandvård > Ortodontisk behandling.
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SJB

Ortodontisk behandling med löstagbar apparatur

Åtgärderna inkluderar de avtryck som behövs.
SJB00

Inprovning av ortodontisk apparatur samt patienthandledning

13,00

SJB10

Krävande inprovning av ortodontisk apparatur samt patient‐handledning

19,00

Oralmotorisk apparatur eller aktivator, inkluderar bestämning av konstruktionsbett.

SJB30

Arrangemang vid extraorala drag samt patienthandledning, löstagbar apparatur

6,00

Handledning i användningen av extraoralt drag, exempelvis käkkappa, van Beek‐
aktivator med extraoralt drag, ansiktsmask.
I samband med den första patienthandledningen.

SJB60

Slipning och justering av löstagbar apparatur

SJC

Ortodontisk behandling med fast apparatur

SJC01

Enskild bracket, platsbestämning och etsad fixering (etsning eller annan motsva‐
rande fixering)

10,00

6,00

Bestämning av platsen för 1–2 brackets samt etsning.
Koden används vid fästning av knoppar för gummidrag eller exempelvis då man ändrar
fixeringsstället för en bracket eller lägger till en saknad eller lossnad bracket i tidigare
tillverkad apparatur.
Koden inkluderar också avlägsnandet av en tidigare bracket och bortputsning
av fixeringsämnet. Koden används inte i samband med konstruktion av delapparatur
eller fast apparatur för hela käken.

SJC02

Bestämning av platsen för brackets samt etsad fixering

17,00

Koden används för fixering (etsning) av brackets för delapparatur, när antalet brackets
är högst 6 per käke.

SJC03

Bestämning av platsen för brackets samt etsad fixering, omfattande

42,00

Koden används för fixering (etsning) av brackets för apparatur avsedd för hela käken,
7–14 brackets per käke.

SJC10
SJC20

Ortodontiskt band per tand

9,00

Extraoral apparatur samt patienthandledning, fast apparatur

6,00

Handledning i användningen av extraoralt drag, exempelvis nackdrag, ombinationsdrag,
high pull‐drag, läppbuffert, ansiktsmask.
I samband med den första patienthandledningen.

SJC40

Uttagning av fast ortodontisk apparatur, begränsad

10,00

Högst 6 brackets eller fixeringar med retentionstråd per käke.

SJC50

Uttagning av fast ortodontisk apparatur

17,00

Minst 7 brackets eller fixeringar med retentionstråd per käke.

SJD

Ortodontiska bågar

SJD00

Uttagning och/eller återaktivering och fastsättning av båge på fast ortodontisk
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apparatur
SJD10

Båge för fast ortodontisk apparatur

13,00

SJD20

Individuellt formbar båge för fast ortodontisk apparatur

17,00

SJD30

Krävande båge för fast ortodontisk apparatur

23,00

SJD40

Fästning av prefabricerad palatinal‐ eller lingualbåge genom etsning eller ce‐
mentering

13,00

SJD50

Palatinal‐ eller lingualbåge tillverkad av tandläkare

17,00

Lingual‐ eller palatinalbåge, quad‐ eller bihelix, som tandläkaren böjt eller ansiktsbåge,
ansiktsmask, käkkappa eller läppbuffert som tandläkaren format.

SJX

Övrig ortodontisk behandling

SJX00

Reparation av ortodontisk apparatur utförd av tandläkare

SX

Övriga åtgärder i munnen och på tänderna

SXA10

Slemhinnebiopsi inom munnen

17,00

5,00

Inkluderar läpparna.

SXA20

Lokal läkemedelsbehandling i munnen

3,00

SXB00

Borttagning av stygn från slemhinna i munnen

5,00

SXB10

Avlägsnande av sammankoppling eller splint

10,00

T.ex. vid trauma, bettfysiologisk eller parodontologisk behandling.

E

Kirurgiska ingrepp i läppar, tänder, käkar, munhåla och svalg

Ersättningen för kirurgiska åtgärder inkluderar även bedövning och därför ersätts bedövning i samband
med dem inte som en separat åtgärd. Åtgärderna inkluderar suturering.
Hela befolkningen har rätt till ersättning för kirurgiska åtgärder med åtgärdsbeteckningar som börjar på E,
också då de ansluter sig till protetisk behandling.

EA

Ingrepp i läppar

EAA00

Incision av läpp

10,00

Inkluderar eventuellt dränage.
Biopsi av läpp, se TEA.

EAA10

Excision av lokal förändring i läpp

17,00

EAA20

Resektion av överläpp

42,00
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EAA30

Resektion av underläpp

42,00

EAA99

Annan resektion eller excision av läpp

17,00

EAB00

Suturering av läpp

10,00

Inkluderar rengöring av sår

EAB10

Excision eller plastik av läppfrenulum

17,00

EAB20

Läpprekonstruktion eller läpplastik

27,00

EB

Åtgärder i tänderna

EBA

Extraktion av tand eller del av tand

EBA00

Tandextraktion

10,00

EBA05

Krävande icke operativ extraktion av tand

10,00

Innefattar åtskiljning av rötter i tand med flera rötter.

EBA10

Operativ extraktion av tand

42,00

Inkluderar bl.a. kirurgisk extraktion av oerupterad eller intraossealt belägen tand.

EBA12

Krävande operativ extraktion av tand

62,00

T.ex. djupt liggande oerupterad tand.

EBA15

Tandsanering

42,00

Extraktion av minst fyra tänder per käke. Åtgärden antecknas per käke.

EBA20

Partiell extraktion av tand, hemisektion

19,00

T.ex. extraktion av en rot i en tand med flera rötter.
Hemisektion av tand med flera rötter.

EBA30

Rotextraktion

10,00

Avlägsnande av efterlämnad rot. För tand med flera rötter antecknas åtgärden endast
en gång.

EBA40

Rotspetsresektion

23,00

Resektion av rotspets.

EBA45

Rotspetsresektion av tand med flera rötter

42,00

Resektion av rotspets i tand med flera rötter.

EBB

Kirurgisk rekonstruktion eller ersättande av tänder

EBB00

Behandling av tandluxation

42,00

Inkluderar eventuell fixering.

EBB05

Behandling av tandfraktur

17,00

Inkluderar eventuell fixering.
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EBB10

Insättning av tandimplantat

57,00

Vid insättning av flera implantat vid samma tillfälle noteras varje tilläggsimplantat med
en egen kod, se EBB11.

EBB11

Insättning av ett eller flera följande tandimplantat vid samma besök

42,00

Insättning av ett tandimplantat till vid samma tillfälle. Inkluderar också insättning av
följande implantat vid samma tillfälle. Varje implantat antecknas separat.

EBB15

Friläggande av implantatdistans

19,00

Friläggandet av varje implantatdistans antecknas skilt.

EBB20

Transplantation av tand

42,00

Inkluderar korssutur.

EBB40

Extraradikulär kirurgisk reparation av rotkanalsperforation och/eller av
resorption

42,00

En behandlingshelhet som omfattar nödvändig tandköttsoperation, åtgärder för repa‐
ration av perforationen/resorptionen samt tillslutning av operationsområdet

EBB50

Extraradikulär kirurgisk reparation av rotkanalsperforation och/eller av
resorption, krävande

62,00

En behandlingshelhet som omfattar nödvändig tandköttsoperation, åtgärder för repa‐
ration av perforationen/resorptionen samt tillslutning av operationsområdet

EC

Ingrepp i gingiva och alveolarutskott

ECA

Incision, biopsi och excision av gingiva och alveolarutskott

ECA00

Friläggning av tand

19,00

Friläggning av intraossealt belägen tand.

ECA10

Incision och dränering genom gingivan
Omfattar insättning av drän.

9,00

ECA20

Biopsi av gingiva

10,00

ECA30

Excision av gingivaförändring

17,00

T.ex. excision av hyperplasi. Omfattar rengöring och behandling av tandytan.

ECA35

Krävande excision av gingivaförändring

27,00

T.ex. omfattande gingivaektomi.

ECA40

Behandling av gingival eller parodontal abscess

27,00

ECA50

Parodontologisk flap‐operation

42,00

ECA55

Krävande parodontologisk flap‐operation

62,00

Operationen är krävande på grund av dess omfattning eller av något annat skäl,
t.ex. parodontitens omfattning, tandens läge, tandmorfologin eller mjukdelsvävnadens
struktur.

ECA60

Avlägsnande av främmande föremål i gingiva eller alveolarutskott
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ECA70

Regenerativkirurgisk flap‐operation eller operation med tandkötts‐transplantat
Inbegriper operation med hjälp av membran eller andra regenerativa material
eller alloplastik.

62,00

ECB

Rekonstruktiva ingrepp i gingiva och alveolarutskott

ECB00

Suturering av gingiva (inkl. ev. revision)

ECB10

Rekonstruktion av gingiva

17,00

ECB15

Plastikoperation av oronasal eller oroantral gingivafistel

27,00

ECB20

Plastik av alveolarutskott

17,00

ECB30

Plastik av alveolarutskott med hud‐ eller slemhinnetransplantat (sulcusplastik)

42,00

ECB40

Plastik av alveolarutskott med bentransplantat eller alloplastiskt material

57,00

ECB50

Kirurgisk behandling av fraktur på alveolarutskott

19,00

ECB60

Rekonstruktion av alveolarutskott

92,00

ECU

Istutteiden tai laitteiden poisto hammasharjanteesta

ECU00

Uttagning av implantat eller fixationsapparat från alveolarutskott

9,00

42,00

Inkluderar uttagning av tandimplantat.

ECU05

Uttagning av mini‐tandimplantat eller ‐skruv, begränsad

10,00

Kräver ingen operation. Koden antecknas endast en gång, oberoende av antalet
implantat eller skruvar.

ECU06

Uttagning av mini‐tandimplantat eller ‐skruv

17,00

Kräver operation. Koden antecknas endast en gång, oberoende av antalet implantat
eller skruvar.

ECW
ECW05

Andra operationer av gingiva och alveolarutskott
Insättning av mini‐tandimplantat eller ‐skruv, begränsad

10,00

1–2 implantat eller skruvar.

ECW06

Insättning av mini‐tandimplantat eller ‐skruv

13,00

3 eller fler implantat eller skruvar.

EDA

Incision eller biopsi av underkäken

EDA00

Incision av underkäkben

13,00

EDA10

Biopsi av underkäkben

13,00

EDB

Delresektion eller totalextirpation av underkäke
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EDB10

Exstirpation av underkäke (mandibulektomi)

92,00

EDB20

Hemimandibulektomi

92,00

EDC

Rekonstruktiva ingrepp på underkäken

EDC00

Kondylotomi på underkäken

69,00

EDC05

Segmentosteotomi på underkäken

69,00

EDC10

Sagittal ramusosteotomi på underkäkens övre del

69,00

EDC15

Vertikal ramusosteotomi på underkäkens övre del

69,00

EDC25

Corpusosteotomi eller ‐ektomi på underkäken

69,00

EDC30

Genioplastik

69,00

EDC32

Sluten reposition och immobilisation av fraktur i processus condylaris

62,00

EDC34

Sluten reposition och immobilisation av fraktur i corpus mandibularis

62,00

EDC36

Öppen reposition och osteosyntes av kondylfraktur

69,00

EDC38

Öppen reposition och immobilisation av fraktur i corpus mandibularis

69,00

EDC42

Rekonstruktion av underkäke med implantat av främmande material

69,00

EDC45

Rekonstruktion av underkäken med bentransplantat

92,00

EEA

Öppnande eller tagande av biopsi av övre käken

EEA00

Incision i överkäkben

13,00

EEA10

Biopsi av överkäkben

13,00

EEC

Rekonstruktiva ingrepp i överkäken

EEC00

Segmentosteotomi på överkäken

69,00

EEC02

Kirurgisk distraktion av överkäken, rapid expansion

92,00

EEC05

Le Fort I‐osteotomi

69,00

EEC10

Le Fort II‐osteotomi

92,00

EEC15

Le Fort III‐osteotomi

92,00

EEC20

Sluten reposition och osteosyntes av överkäksfraktur

62,00

EEC25

Öppen reposition och osteosyntes av överkäksfraktur

69,00
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EEC30

Reposition av kindbensfraktur

42,00

EEC35

Öppen reposition och osteosyntes av kindbensfraktur

57,00

EEC40

Anläggande av suspension eller extern fixation av överkäken

69,00

EEC42

Rekonstruktion av överkäken med implantat

92,00

EEC45

Rekonstruktion av överkäken med bentransplantat

92,00

EFA

Resektion och exstirpation av lesioner i käkarna

EFA10

Exstirpation av tumör i käke

62,00

EFA20

Dekortikation av käke

57,00

EFA40

Fenestration av käkcysta

23,00

EFA50

Exstirpation av käkcysta

42,00

EFB

Rekonstruktiva ingrepp på käkarna

EFB10

Benplastik på käke

27,00

T.ex. torus.

EFB20

Öppen reposition och immobilisering av multipla ansiktsfrakturer

92,00

EFB30

Extern fixation vid behandling av ansiktsfraktur

69,00

EFB40

Exstirpation av osteosyntes‐ eller fixationsmaterial

57,00

EFB45

Uttagning av distraktionsapparat från käken

17,00

EFB60

Plastik av käkben/ansiktsben med hjälp av bentransplantat eller alloplastik

69,00

EGA

Åtgärder vid käkledsskopi

EGA00

Käkledsartroskopi

42,00

EGA10

Incision av käkled

17,00

EGA20

Biopsi av käkled

17,00

EGB

Resektion av käkled

EGB10

Diskektomi

EGC

Rekonstruktiva ingrepp på käkled

EGC00

Öppen reposition av käkledsluxation

62,00

EGC10

Plastikoperation på käkled

62,00

42,00
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EGC20

Plastikoperation på käkled med ben‐ eller annat transplantat

69,00

EGU

Uttagning av implantat eller fixationsapparat från käklederna

EGU00

Uttagning av implantat eller fixationsapparat från käkled

EHA

Incision eller biopsi av gommen

EHA00

Incision i gommen

10,00

EHA10

Biopsi i gommen

17,00

EHB

Resektioner i gommen

EHB00

Excision av tumör i gommen

EHC

Rekonstruktiva ingrepp på gommen

EHC00

Suturering av sår i gommen

10,00

EHC10

Förslutning av oronasal eller oroantral fistel i gommen

62,00

EHC20

Ärrevision i gommen

42,00

EHC30

Rekonstruktion av gommen

92,00

EHC40

Korrektion av submukös kluven gom

69,00

EHU

Uttagningar av implantat eller fixationsapparat från gommen

EHU00

Uttagning av implantat eller fixationsapparat från gommen

EJA

Incision eller biopsi av tunga och munbotten

EJA00

Incision och dränering av abscess i tunga eller munbotten

27,00

EJA10

Biopsi av tunga eller munbotten

13,00

EJA20

Avlägsnande av främmande föremål från tunga eller munbotten

10,00

EJB

Resektion, extirpation av tunga och munbotten

EJB00

Exstirpation av ranula

17,00

EJB10

Exstirpation av tumör från tungans främre eller centrala del

27,00

EJB20

Exstirpation av tungbastumör

27,00

EJB30

Exstirpation av munbottentumör

69,00

EJC

Rekonstruktiva ingrepp på tunga och munbotten

19,00

42,00
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EJC00

Suturering av sår i tunga eller munbotten

13,00

EJC20

Frenulumoperation

17,00

EJC99

Annan rekonstruktion av tunga och munbotten

92,00

EKA

Incision, biopsi av kind

EKA00

Incision av kind

EKA10

Biopsi av kind

EKB

Resektion av kind

EKB00

Exstirpation av tumör i kind

EKC

Rekonstruktiva ingrepp på kind

EKC00

Suturering av kind

EKC10

Avlägsnande av främmande föremål från kind

EKC20

Plastikoperation av kind

ELA

Incision, biopsi av salivkörtel

ELA00

Incision av salivkörtel

17,00

ELA10

Sialodochotomi

23,00

ELA20

Sialolithotomi

23,00

ELA30

Biopsi av salivkörtel

17,00

ELB

Resektion, exstirpation av spottkörtel

ELB10

Exstirpation av glandulae salivariae minores

27,00

ELB20

Exstirpation av glandula sublingualis

42,00

ELB30

Exstirpation av glandula submandibularis

62,00

ELB40

Delresektion av glandula parotis

92,00

ELB50

Totalexstirpation av glandula parotis

92,00

ELC

Rekonstruktiva ingrepp på salivkörtlar

ELC00

Suturering av salivkörtel

27,00

ELC30

Ligatur av salivkörtelgång

17,00

9,00
17,00

23,00

10,00
9,00
42,00
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ELC40

Rekonstruktion av salivkörtelgång

27,00

ELC50

Translokation av salivkörtelgång

27,00

ELC60

Ocklusion av fistel på salivkörtel

27,00

EW

Reoperationer föranledda av sårkomplikationer till följd av tand‐, käk‐, mun‐ eller
svalgoperation

EWA00

Revision av sårruptur/sårinfektion efter käk‐, mun‐ eller svalgoperation

9,00

EWE00

Reoperation på grund av blödning efter käk‐, mun‐ eller svalgoperation

13,00

Y

Uttagning av organ och vävnader för transplantation

YEA00

Uttagning av slemhinnetransplantat från munnen

10,00

YEA05

Uttagning av tandkötts‐ eller bindvävstransplantat

42,00

Operation för uttagning av bindvävs‐ eller tandköttstransplantat från ett separat ana‐
tomiskt område i samband med parodontologisk operation eller oralkirurgi.

YNA01

Uttagning av kortiko‐spongiöst ben från bäcken

27,00

YNA09

Uttagning av benvävnad för transplantation, utan närmare specifikation

10,00

TE

Mindre åtgärder i mun, käkar och svalg

TEA00

Biopsi av läpp

TED00

Reposition av luxerad underkäke

TEG00

Injektion i käkleden

10,00
9,00
10,00

Inkluderar biopsi och medicinering.

WX

Anestesiåtgärder

Bedövning ersätts en gång per käkhalva och per besök. Bedövningsmedel ersätts inte, liksom inte heller
övriga läkemedel som använts på mottagningen. Ersättningarna för alla kirurgiska ingrepp inkluderar
bedövning, och därför ersätts bedövning i anslutning till ingreppen inte som en separat åtgärd.
Bedövningen kan också ersättas som den enda åtgärden under besöket.
Anestesiläkaren ger en separat utredning om anestesin i anslutning till tandvården på blankett SV 120r,
Utredning om läkarvård och uppburna arvoden.
WX002

Sedering eller analgesi utan annan anestesi

13,00

Exempelvis lustgassedering och övervakning av patienten.

WX105

Ytanestesi, hud eller slemhinna

3,00
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WX110

Infiltrationsanestesi

3,00

WX290

Ledningsanestesi i munområdet

3,00

WY

Besökstyper

WYA20

Besök hos patienten

10,00

Tandläkaren besöker en enskild patient.
Dessutom ersätts de åtgärder som utförts under besöket.

WZ

Intyg, recept och utlåtanden

Kostnader för intyg eller utlåtanden ersätts endast när dessa används för en ansökan om någon annan
förmån med stöd av sjukförsäkringslagen, till exempel sjukdagpenning.
WZA00

Begränsat intyg

3,00

Läkarintyg A (blankett SV 6).

WZA90

Annat läkar‐ eller tandläkarintyg

6,00

Inom tandvården t.ex. utlåtande av specialisttandläkare för ersättning för ortodontisk
behandling.

WZB00

Vårddirektiv och eventuellt recept givna per telefon
Recept som getts på mottagningen i anslutning till vård ersätts inte som denna åtgärd
utan ingår i de åtgärder som utförts vid besöket.
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3,00

Taxa för protetiska åtgärder för frontveteraner

Taxa för protetiska åtgärder för frontveteraner
Ersättning för protetiska åtgärder betalas endast till frontveteraner och minröjare. Då utredning lämnas
med tanke på ersättning ska det kliniska och tekniska arbete som ingår i det protetiska arbetet anges med
separata koder. Den tandläkare eller specialtandtekniker som utför det kliniska arbetet antecknar på
utredningsblanketten de åtgärder som ingått i det kliniska och laboratorietekniska protesarbetet samt
koderna och det uttagna arvodet per åtgärd och fogar tandlaboratoriets arbetsbeskrivning till blanketten.
Planeringen av protesen och arbetsinstruktionerna till tandlaboratoriet samt handledning i hur man
använder och sköter protesen hemma ingår i åtgärden.
Om protesen repareras eller ändras eller en ny protes tillverkas inom en exceptionellt kort tid ska behovet
av behandling motiveras separat för beslutet om ersättning.
För undersökningar och preventiva vårdåtgärder som utförts av tandläkare betalas ersättning till front‐
veteraner och minröjare enligt taxan för protetiska åtgärder för frontveteraner.
Kod

Åtgärd

Ersättnings‐
taxa, euro

SAA

Undersökning och vårdplan

SAA01

Begränsad undersökning av munnen

20,00

SAA02

Grundundersökning av munnen
Omfattar klinisk undersökning av patientens tuggorgan, tänder, stödjevävnader
och slemhinnor.

36,00

SAA03

Specialistundersökning av munnen
Omfattar klinisk undersökning, grundar sig därtill på kompletterande undersök‐
ningar och kräver specialistkompetens. Omfattar undersökning av patient som
på basis av remiss eller screening hänvisats till ytterligare undersökning eller
behandling enligt specialitet.

36,00

SBA

Test och provtagningar gjorda på mottagningen

SBA00

Mikrobiologiska undersökningar

29,00

Till exempel laktobacilltest, mutansstreptokocktest, jästsvampstest och mikrobiologiska
undersökningar av tandköttsfickor eller rotkanaler. Åtgärden omfattar utförande av
testet (odling) och tolkning av provsvaret.

SBA10

Bestämning av salivavsöndringshastighet

17,00

Inbegriper inte andra mätningar.

SBA20

Bestämning av salivens buffertkapacitet

SCA

Preventiv munhälsovård

17,00

Alla vårdbesök omfattar preventiva åtgärder. Separata preventiva vårdåtgärder utförs i samband med kon‐
staterad risk. Den tid som använts inkluderas inte i andra tidsdebiterade åtgärder. Kräver redogörelse i
journalhandlingarna.
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SCA01

Preventiv munhälsovård, begränsad

20,00

Omfattar åtminstone två av följande åtgärder: hälsorådgivning (t.ex. tobak och alkohol),
undervisning i egenvård av munnen, nödvändig fluor‐ eller annan behandling,
avlägsnande av plack och plackretentioner. Tar minst 10 min.

SCA02

Preventiv munhälsovård

29,00

Omfattar bl.a. hälsorådgivning (t.ex. tobak och alkohol), näringsanalys, undervisning i
egenvård av munnen, nödvändig fluor‐ eller annan motsvarande behandling,
avlägsnande av plack och plackretentioner samt utvärdering av den preventiva vården.
Tar minst 20 min.

SCA03

Preventiv munhälsovård, omfattande

34,00

Omfattar bl.a. en bedömning av behovet av förebyggande vård, hälsorådgivning (t.ex.
tobak och alkohol), handledning i rengöring av munnen, avlägsnande av rikligt med
plack och plackretentioner, nödvändig fluor‐ eller annan motsvarande behandling.
Tar minst 30 min.

SCE

Fissurförsegling

Med åtgärden avses försegling av tandfissurer.
Om det i samband med ingreppet har avlägsnats hårdvävnad från tanden och vävnaden har ersatts med
något fyllningsmaterial används fyllningskod SFA00.
SCE00

Fissurförsegling av tand

29,00

Fissurförseglingen anges per tand, en fissurförsegling per tand.

SP

Av tandläkare utfört kliniskt arbete vid protetisk behandling

SPA

Förberedande åtgärder vid protetisk behandling

SPA00

Korrigering av tändernas form inför protetisk behandling

36,00

Inkluderar förberedande arbeten i samband med protes eller arbeten vid efterkontroll,
som t.ex. slipning av ocklusion, bettnivå eller protes eller förankringar eller materialtill‐
satser för stöd och klamrar. Tillverkning av fyllning eller stödpelare i samband med pro‐
tesarbete räknas som fyllningsterapi.

SPA05

Framställning av styrskena för protetisk åtgärd

62,00

Inkluderar tagning av avtryck, inprovning och markering av de planerade implantatstäl‐
lena.

SPA10

Attachments på tänder, implantat eller implantatbaserade konstruktioner

114,00

Antecknas per tand eller implantat.

SPA20

Val och placering av implantatdistans

19,00

Varje distans antecknas separat.

SPB

Provisoriska protetiska konstruktioner

SPB00

Prefabricerad provisorisk krona

17,00

SPB10

Framställning av provisorisk krona på mottagningen

41,00

Framställning av enskild provisorisk krona.
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Ny fastsättning i samband med protesarbetet är inte en separat åtgärd utan ingår i den
övriga behandlingen.

SPB20

Provisorisk bro, per broenhet

17,00

Åtgärd vid tillverkning av provisorisk bro, för varje enskild krona.

SPB30

Provisorisk löstagbar delprotes

91,00

Tillfällig delprotes när en mer bestående lösning inte är möjlig.

SPC
SPC10

Fasta tandproteser
Vanlig tandkrona

153,00

Helkrona, stiftkrona eller partiell krona. Också stödtand i bro.

SPC20

Implantatburen tandkrona

153,00

Krona som förankras i implantat. Också stödtand i bro.

SPC25

Annan krävande tandkrona

175,00

Med hjälp av parapulpalstift eller andra motsvarande separata åtgärder. Tillverkning av
krona som i fråga om slipning, placering, fästning eller av annan orsak är skärskilt krä‐
vande. Koden kan användas också i samband med enskild krona.

SPC30

Resinfästad bro
Fixerad på ytan eller via inlay.
Inkluderar mellanleder och förankringar i stödtänder.

175,00

SPC35

På mottagningen framställd fiberförstärkt tandbro

153,00

Ersättning av en eller flera tänder på mottagningen med direkt metod genom
stödtandsförankrad eller ytfixerad förstärkning.
Koden antecknas endast en gång, oberoende av hur många saknade tänder som ersätts.

SPC40

Första eller andra pontic (mellanled) i bro

114,00

Varje mellanled i en bro antecknas separat. Gäller inte mellanled i resinfästad bro
(SPC30).

SPC45

Tredje eller därpå följande pontic (mellanled) i bro

62,00

Flera mellanled i en bro antecknas enligt antal. Gäller inte mellanled i resinfästad bro
(SPC30).

SPC50

Stiftpelare

62,00

Stiftpelare som tillverkas i tandlaboratorium. Stiftpelare tillverkad på mottagningen, se
SFC00.

SPC60

Förankring med parapulpalstift

17,00

Antecknas per stift.
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SPD

Löstagbara helproteser

SPD00

Slemhinneburen helprotes

187,00

Tillverkning av helprotes med hjälp av separat precisionsavtryck.

SPD10

Implantat‐ och slemhinneburen helprotes

187,00

Täckprotes stödd på slemhinna och implantat.

SPD20

Implantatburen helprotes

SPE

Löstagbara delproteser

SPE00

Partiell protes med gjutet skelett

243,00

Implantatburen partiell protes

243,00

SPE10

187,00

Tanddelen helt implantatburen.

SPE90

Annan partiell protes

179,00

Exempelvis partiell protes av akrylat

SPF
SPF00

Tandprotetiska reparationer
Reparation av tandprotes

32,00

Reparation av protes utan avtryck.

SPF10

Reparation av tandprotes, krävande

54,00

Reparation som kräver avtryck.

SPF20

Provisorisk rebasering av tandprotes

32,00

Provisorisk rebasering av immediatprotes eller annan provisorisk rebasering.

SPF30

Rebasering av protes

62,00

Omfattar trimning av kanter och yttre ytor, korrigering av ocklusionen och en
efterkontroll.

SPF40

Uttagning och återcementering av krona eller mindre bro

41,00

SPF50

Uttagning, reparation och återcementering av bro

62,00

Åtgärden kräver mera tid än en mindre bro och tar över 30 min.

SPF60

Reparation av fasad

62,00

Reparation av fasad med fyllningsmaterial på mottagningen.
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8P

Av specialtandtekniker utförda kliniska protetiska åtgärder

Frontveteraner och minröjare får ersättning för helprotesbehandling som ges av specialtandtekniker på
basis av en tandläkares undersökning av munnen och tandläkarens ordination (blankett SV 3).
Ordinationen gäller i två år.
8PA00

Undersökning utförd av specialtandtekniker

14,00

Undersökning av munnen under separat besök innan protesarbetet inleds.

8PD00

Helprotes, per käke

171,00

Omfattar primär‐ och precisionsavtryck, selektiv slipning samt efterkontroll.

8PF00

Reparation av tandprotes utan avtryck

25,00

Reparation av protes utan avtryck.

8PF10

Reparation av helprotes, krävande

36,00

Åtgärden kräver minst två besök. Reparation som kräver avtryck.

8PF20

Provisorisk rebasering av helprotes, per käke

25,00

Exempelvis provisorisk rebasering av helprotes som tillverkats som immediatprotes eller
annan provisorisk rebasering.

8PF30

Rebasering av helprotes, per käke

58,00

Omfattar trimning av kanter och ytor för tagning av avtryck, bettregistrering och
kontrollslipning samt efterkontroll.
När en helprotes förnyas så att endast tänderna och deras inbördes position bibehålls
kan man beroende på arbetets omfattning förutom rebasering använda åtgärden repa‐
ration av protes (8PF00) eller krävande reparation av helprotes (8PF10).

8YA20

Specialtandteknikern besökt patienten

20,00

Åtgärder som utförts under besöket ersätts separat.

7P
7PA05

Tandtekniska protetiska åtgärder
Styrskena, tekniskt arbete

30,00

Motsvarar den kliniska delen av arbetet.

7PA10

Attachment, tekniskt arbete

57,00

Motsvarar den kliniska delen av arbetet med attachments på tänder, implantat eller
implantatbaserade konstruktioner. Avser både prefabricerat och i laboratorium
tillverkat s.k. CSP‐attachment. Antecknas per tand eller implantat.

7PB10

Tillverkning av provisorisk krona, tekniskt arbete

21,00

Tekniskt arbete på provisorisk krona av komposit eller motsvarande som tillverkats i
tandlaboratorium.

7PB20

Provisorisk bro/broenhet, tekniskt arbete

15,00

När en provisorisk bro tillverkas i tandlaboratorium antecknas det tekniska arbetet på
kronorna för den provisoriska bron per respektive tillverkade enhet.

7PB30

Provisorisk delprotes, tekniskt arbete

46,00
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7PC11

Fiberförstärkt kompositkrona eller kompositkrona, tekniskt arbete

86,00

Åtgärden motsvarar även åtgärderna vid kliniskt arbete på mellanled i bro med undan‐
tag för mellanled i resinfästad bro.

7PC12

Krona med metallstomme, tekniskt arbete

86,00

Åtgärden motsvarar även åtgärderna vid kliniskt arbete på mellanled i bro med undan‐
tag för mellanled i resinfästad bro.

7PC13

Metallkeramisk eller keramisk krona, tekniskt arbete

102,00

Åtgärden motsvarar även åtgärderna vid kliniskt arbete på mellanled i bro med undan‐
tag för mellanled i resinfästad bro.

7PC30

Resinfästad bro, tekniskt arbete

124,00

Om bron omfattar två mellanled och minst fyra stödtänder antecknas två åtgärder.

7PC50

Stiftpelare, tekniskt arbete

36,00

7PC60

Förankring av parapulpalt stift, tekniskt arbete

9,00

Omfattar också det tekniska arbetet med rotkanalsstift som dras igenom. Antecknas per
stift.

7PD00

Helprotes, tekniskt arbete per käke

90,00

7PE00

Delprotes med metallstomme, tekniskt arbete

7PE90

Annan delprotes, tekniskt arbete

87,00

7PF00

Protesreparation, tekniskt arbete

16,00

178,00

Teknisk reparationsåtgärd på protes, kräver inte att avtryck tas på patienten.

7PF10

Krävande protesreparation, tekniskt arbete

30,00

Reparationen kräver att det tas avtryck på patienten. Svetsningsåtgärd på skelettprotes
betecknas som separat åtgärd med samma kod.

7PF30

Rebasering av protes, tekniskt arbete

31,00

Reparationsåtgärd på hel‐ eller delprotes genom rebasering, dvs. förnyande av det pro‐
tesmaterial som vilar mot munnens slemhinna.
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Taxa för munhygienistarvoden
Behandling som ges av en munhygienist är ersättningsgill om den ordinerats av en tandläkare inom den
privata hälso‐ och sjukvården. För en kontroll av mun‐ och tandhälsan betalas ersättning en gång vartannat
kalenderår. Parodontologisk behandling förutsätter en sjukdom i tandköttet eller stödjevävnaderna och att
det har gjorts en anteckning om detta i undersöknings‐ och behandlingsordinationen. En undersöknings‐
eller behandlingsordination gäller två år och för högst 15 undersöknings‐ och behandlingstillfällen.
Kod
Åtgärd
Ersättnings‐
taxa, euro
SAB

Granskning av munnens och tändernas hälsotillstånd

SAB03

Granskning av munnens hälsotillstånd
Omfattar beskrivning av munnens, tändernas och stödjevävnadernas status, och
i fråga om tänder som håller på att utvecklas bestämning av tändernas fram‐
brytning.
Omfattar inte sjukdomsdiagnos.

SBA

Test och provtagningar gjorda på mottagningen

SBA00

Mikrobiologiska undersökningar

8,00

8,00

T.ex. laktobacilltest, mutansstreptokocktest. Åtgärden omfattar utförande av testet
(odling) och tolkning av provsvaret.

SBA10

Bestämning av salivavsöndringshastighet
Inbegriper inte andra mätningar.

5,00

SBA20

Bestämning av salivens buffertkapacitet

5,00

SC

Främjande av munhälsa

Behandling av sjukdomar i stödjevävnaderna, såsom avlägsnande av subgingival tandsten, klassificeras inte
som främjande av munhälsa (se SD).
SCA

Preventiv munhälsovård

Alla vårdbesök omfattar preventiva åtgärder. Separata preventiva vårdåtgärder utförs i samband med
konstaterad risk. Den tid som använts inkluderas inte i andra tidsdebiterade åtgärder. Kräver redogörelse i
journalhandlingarna.
Förebyggande munhälsovård (SCA) ersätts inte för samma vårdbesök som då det har utförts
parodontologisk primärvård (SDA).
SCA01

Preventiv munhälsovård, begränsad

6,00

Omfattar åtminstone två av följande åtgärder: hälsorådgivning (t.ex. tobak och alkohol),
undervisning i egenvård av munnen, nödvändig fluor‐ eller annan behandling,
avlägsnande av plack och plackretentioner. Tar minst 10 min.

SCA02

Preventiv munhälsovård

8,00

28

Taxa för munhygienistarvoden
SCA03

Preventiv munhälsovård, omfattande

10,00

Omattar bl.a. en bedömning av behovet av förebyggande vård, hälsorådgivning (t.ex.
tobak och alkohol), handledning i rengöring av munnen, avlägsnande av rikligt med
plack och plackretentioner, nödvändig fluor‐ eller annan motsvarande behandling.
Tar minst 30 min.

SCE

Fissurförsegling

SCE00

Fissurförsegling av tand

8,00

Med åtgärden avses försegling av tandfissurer. Fissurförseglingen anges per tand, en
fissurförsegling per tand.

SD

Behandling av sjukdomar i tandköttet och tändernas stödjevävnader

Parodontologisk behandling förutsätter en diagnostiserad sjukdom i tandköttet eller stödjevävnaderna.
Behandlingen omfattar behandling av inflammation och vävnadsförändringar samt patienthandledning och
underhållsbehandling i anslutning till sjukdomsbehandlingen.
SDA

Behandling av parodontit och tandköttsförändringar

Behandlingen grundar sig på tandläkarens diagnos gällande sjukdom i tandköttet eller stödjevävnaderna
och på tandläkarens vårdplan.
Åtgärdskoderna SDA01–05 är tidsdebiterade vårdåtgärder vid okomplicerad parodontit och/eller
tandköttsförändringar. Vid ett och samma patientbesök kan endast en av koderna SDA01–05 användas för
att beskriva den tid som gått åt till åtgärderna.
Tidsdebiteringen beror på hur stort det område är som behandlas, vilket vårdbehovet är, hur allvarliga
stödjevävnadssjukdomen och tandköttsförändringarna är och/eller på antalet sjukdomsalstrande faktorer
och deras lokalisering.
SDA01

Parodontologisk behandling, mycket begränsad
Avlägsnande av lite biofilm/plack och plackretentioner (fyllningsöverskott,
tandsten eller motsvarande) vid ett patientbesök.
Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med behandling‐
en. Tar högst 10 min.

3,00

SDA02

Parodontologisk behandling, begränsad
Avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner (fyllningsöverskott, tandsten
eller motsvarande) vid ett patientbesök.
Putsning av rotytor.
Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med behandling‐
en. Tar minst 10 min.

5,00

SDA03

Parodontologisk behandling
Behandling av tandköttsinflammation med ett måttligt antal etiologiska faktorer
och/eller parodontit vid ett patientbesök.
Avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner (fyllningsöverskott, tandsten
eller motsvarande).
Behandling av tandköttsfickor och putsning av rotytor.
Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med behandling‐
en. Tar minst 20 min.

8,00
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SDA04

Parodontologisk behandling, tidskrävande
Behandling av tandköttsinflammation med ett stort antal etiologiska faktorer
och/eller parodontit vid ett patientbesök.
Avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner (fyllningsöverskott, tandsten
eller motsvarande).
Behandling av tandköttsfickor och putsning av rotytor.
Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med behandling‐
en. Tar minst 30 min.

SDA05

Parodontologisk behandling, mycket tidskrävande
Behandling av tandköttsinflammation med ett stort antal etiologiska faktorer
alltigenom och/eller parodontit vid ett patientbesök.
Avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner (fyllningsöverskott, tandsten
eller motsvarande).
Behandling av tandköttsfickor och putsning av rotytor.
Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med behandling‐
en. Tar minst 45 min.

WX

Anestesiåtgärder

12,00

.

18,00

Bedövning ersätts en gång per käkhalva och per besök. Bedövningsmedel ersätts inte, liksom inte heller
övriga läkemedel som använts på mottagningen.
WX105

Ytanestesi

3,00

WX110

Infiltrationsanestesi

3,00

WY

Besökstyper

WYA20

Besök hos patienten

10,00

Munhygienisten besöker en enskild patient. Dessutom ersätts de åtgärder som utförts
under besöket.
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Radiologiska undersökningar

Laboratorie‐ och radiologiska undersökningar
Enligt sjukförsäkringslagen ersätts nödvändiga laboratorie‐ och radiologiska undersökningar som hör till
tandläkarens kompetensområde och som har utförts för konstaterande av sjukdom. Arvoden för laborato‐
rie‐ och radiologiska undersökningar ersätts enligt taxan för undersökning och behandling.

Radiologiska undersökningar
Radiologisk undersökning kan ersättas om den har ordinerats av den behandlande tandläkaren på basis av
klinisk undersökning. Undersökningen ska inbegripa analys av undersökningsmaterialet, tolkning, utlåtande
av tandläkaren eller radiologen och tillräcklig dokumentation.
En radiologisk undersökning omfattar i regel de undersökningar som utförs på en och samma gång och som
gäller samma organ eller anatomiska område. Exempelvis kod EB1AA (tandröntgen) antecknas endast en
gång per besök i utredningen för ersättning och andra tandbilder som behövs anges med kod EB1CA (tand‐
röntgen, tilläggsbild), likaså en gång per besök.
Kod EB1AA är inte avsedd att användas för tilläggsbilder eller kompletterande undersökningar.
När det finns behov av att komplettera ortopantomografi eller annan enkel spaltröntgen av tänder och
käkar (EB1HA) med tandbilder vid samma besök antecknas tilläggsbilderna en gång med kod EB1CA.
Bitewingundersökning av tänderna anges med kod EB1SA (tandröntgen, Bitewing‐bild från sidan av tänder‐
na) en gång per besök. Också kod EB1SA kan kompletteras en gång med kod EB1CA för de tandbilder som
behövs.
Magnet‐ och datortomografiundersökningar samt CT‐undersökningar av tänder och käkar ersätts, då de har
ordinerats av den behandlande läkaren och denne är specialistläkare eller specialisttandläkare. Om da‐
tortomografiundersökning av tänder och käkar utförs med allmän datortomografiutrustning klassificeras
undersökningen som DT utan kontrast av näsans bihålor och ansiktet (DM1AD).
Kod

Namn

Ersättnings‐
taxa, euro

Slätröntgen
AA1AA
AA3AA
CA1AA
DM1AA
DM1QA
EB1AA
EB1CA
EB1HA
EB1JA
EB1MA
EB1SA
ED1AA
EE1AA
EE1HA
EE1JA

Skalle, röntgen
Ansiktsskelett, röntgen
Orbita och optikuskanal, röntgen
Näsans bihålor, röntgen
Näsans bihålor, röntgen (t.ex.frontalbild i PA‐projektion)
Tandröntgen
Tandröntgen – tilläggsbild
Ortopantomografi eller annan enkel spaltröntgen av käkar och tänder
Dubbel ortopantomografi eller annan krävande spaltröntgen av käkar och tänder
Röntgenkefalometri
Tandröntgen, Bite‐Wing‐bild på sidsidan av tänderna
Underkäken, röntgen
Överkäke eller gom, röntgen
Tomografi av käkarna eller implantatröntgen (en käkhalva)
Tomografi eller implantatröntgen av käken, omfattande (två käkhalvor)
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9,00
11,00
11,00
11,00
9,00
6,00
1,00
9,00
11,00
9,00
6,00
9,00
9,00
14,00
26,00
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Radiologiska undersökningar
EE1KA
EG1AA
EL3AA
NA1AA
NK6MA
NK6PA
NK6QA

Tomografi eller implantatröntgen av käken, omfattande (3‐4 käkhalvor)
Käkleder, röntgen
Översikt av salivkörtel, röntgen
Halsrygg, röntgen
Skelettålder, röntgen
Bentäthetsmätning, DXA (en mätpunkt)
Bentäthetsmätning, DXA (två mätpunkter)

39,00
9,00
9,00
11,00
9,00
16,00
31,00

Undersökningar med kontrastmedel
EL1CB
EL2CB
QX2CB

Sialografi, gl. Parotis
Sialografi , gl. Submandibularis
Fistulografi

26,00
26,00
26,00

Magnetundersökning av käkleder
EG1BG
EG1CG
EG1DG

Käkledernas MR‐undersökning
Käkledernas MR‐undersökning, omfattande
Käkledernas MR‐undersökning, mycket omfattande

73,00
93,00
114,00

Datortomografiundersökningar, DT
DM1AD
NK6HD

Bihålor, DT‐undersökning
Bentäthetsmätning med DT

39,00
39,00

Konstråletomografi
EB1AI
EB1BI
EB1CI

Tanduppsättning och käk CBCT
Tanduppsättning och käk CBCT, omfattande (2 käkhalvor)
Tanduppsättning och käk CBCT, mycket omfattande (3‐4 käkhalvor)
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39,00
52,00
66,00

Laboratorieundersökningar

Laboratorieundersökningar
Laboratorieundersökningarna omfattar även undersökningar som hör till patologins område. Provtagning i
samband med undersökningar som hänför sig till patologins område ersätts enligt tandläkararvodestaxan.
I fråga om andra undersökningar som kräver provtagning ingår provtagningen i undersökningstaxan.
Provsvaret inkluderar ett sakkunnigutlåtande.
Kod

Förkortning

Namn

1137
6372
3492
4094
6022
6023
1159
1216
4594
XQ802
1358
1416
1467
1468
1469
1471
1552
3815
1616
1628
4814
2013
4598
2203
2218
2225
2473
2474
XQ800
2630
2631
2632
1731
2783
4520
2791
3696
2951

S‐B12‐Vit
Pp‐BaktNh
Pu‐BaktVi2
Pp‐BaktV
Pp‐BaktVi1
Ed‐BaktVi1
‐BaktVr
S‐CRP
P‐CRP

B12‐vitamin
Bakterie, nukleinsyra (kvant), tandficka
Bakterie, odling 2 (aerobodling, ytvar från sår)
Bakterie, odling
Bakterie, odling 1 (anaerob + aerobodling, kvantitativ)
Bakterie, odling 1 (anaerob + aerobodling, djupa sår)
Bakteriefärgning
C‐reaktivt protein
C‐reaktivt protein
Epikutantest
Erytrocyter, volymandel
Folat
Glukos
Glukos
Glukos
Glukos
Hemoglobin
Hepatit C‐virus, antikroppar
Herpes simplex‐virus, odling
Jäst, odling
HI‐virus, antigen och antikroppar, kombinationsundersökning
Kalcium
Kalcium
Sänka
Leukocyter
Leukocyter, differentialräkning
Liten blodbild
Liten blodbild och trombocyter
Prick‐test
Svamp, nativpreparat
Svamp, odling
Svamp, färgning
Tromboplastintid
Tromboplastintid, aktiverad, partiell
Tromboplastintid, INR‐svar
Trombocyter
Fullständig blodbild
Blodgrupp, ABO och Rh

B‐HKR
fS‐Folaat
fB‐Gluk
fP‐Gluk
fS‐Gluk
P‐Gluk
B‐Hb
S‐HCVAb
‐HSVVi
‐CandVi
S‐HIVAgAb
S‐Ca
P‐Ca
B‐La
fB‐Leuk
B‐Diffi
B‐PVK
B‐PVK+T
‐ SienNa
‐ SienVi
‐ SienVr
P‐TT
P‐APTT
P‐TT‐INR
B‐Trom
B‐TVK
E‐ABORh
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Ersättningstaxa,
euro
2,00
26,00
5,00
6,00
8,00
8,00
2,00
1,00
1,00
10,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
13,00
3,00
3,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
10,00
4,00
6,00
4,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
3,00

Laboratorieundersökningar
Patologiska undersökningar
Kod
Förkortning Namn
3053
4051

‐Syto
Ts‐PADpika

4054

Ts‐PAD‐1

4055

Ts‐PAD‐2

Cytologisk undersökning, annan
Vävnadsprov, snabb preparering
Histologisk undersökning av vävnadsprov, 1‐3 specifika små
prover från samma helhet
Histologisk undersökning av vävnadsprov, 4 eller flera prover
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Ersättningstaxa,
euro
9,00
42,00
12,00
21,00

