Kod

Åtgärdsbeteckning

Tillämpningsanvisningar

Ersättningstaxa,
euro

Tandläkararvodestaxa
SDA12

Behandling av komplicerad parodontologisk
sjukdom

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 pati-entbesök, men
den tid som använts inkluderas inte i tidsdebiterade åt-gärder.

39,00

SDA13

Behandling av komplicerad parodontologisk
sjukdom, omfattande och krävande

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
omfattande 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.

49,00

SDA14

Behandling av komplicerad parodontologisk
sjukdom, omfattande och synnerligen
krävande

Behandling av paradontalsjukdomar i anslutning till avvikande behandlingssvar,
omfattar t.ex. behandling med stödjande läkemedel (mikrobläkemedel,
vävnadsmodulering).
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 omfattande 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.

57,00
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Kod

Åtgärdsbeteckning

Tillämpningsanvisningar

SJX11

Åtgärd eller kontroll som hänför sig till
ortodontisk behandling

Koden används endast när ingen annan tandregleringsåtgärd utförs,
t.ex. separering, kort kontroll av löstagbar apparatur, extraoralt drag eller
retentionstråd utan åtgärder.

SJX21

Åtgärd eller kontroll som hänför sig till
ortodontisk behandling

Koden används endast när ingen annan tandregleringsåtgärd utförs,
t.ex. liten aktivering av fast apparatur/åtgärder utan lösgöring av bågen, justering av
extraorala drag, liten aktivering av helix i munnen.

2(12)

Ersättningstaxa,
euro
12,00

20,00

Kod

Åtgärdsbeteckning

Tillämpningsanvisningar

Ersättningstaxa,
euro

Taxa för protetiska åtgärder för frontveteraner, Tandläkarens kliniska arbete
SPA01

Preprotetiska åtgärder

Omfattar de förberedelser i anslutning till protetisk behandling som inte har angetts
med andra koder. Sådana är t.ex. kontroll av inpassningsriktningen för bett, bettnivå
eller protes, omformning av tändernas ytor och slipning av underskär, insänkningar
och materialtillsatser för stöd och klamrar.
Antecknas per patientbesök, tar minst 30 min.

62,00

Tillverkning av fyllning eller stödpelare i samband med protesarbete räknas som
fyllningsterapi.
SPA05
SPA11
SPA12

Framställning av styrskena för protetisk
åtgärd
Attachments i tänder, tandimplantat eller
implantatbaserade konstruktioner
Attachments i tänder, tandimplantat eller
implantatbaserade konstruktioner, krävande

Inkluderar tagning av avtryck, inprovning och markering av de planerade
implantatställena.
1-3 attachments

145,00

4 eller flera attachments

265,00

SPA21
SPA22

Insättning av implantatdistans
Insättning av implantatdistans, krävande

1-3 implantatdistanser
4-6 implantatdistanser

SPA23

Insättning av implantatdistans, omfattande
och synnerligen krävande
Slipning av enstaka tandkron- och bropelare
eller stiftkrona

7 eller flera implantatdistanser.
T.ex. följdtillstånd efter operationer i munhåla med besvärlig anatomi.
Hela åtgärdspaketet antecknas endast en gång för varje pelare.
Inkluderar den förberedelse för stiftpelare som utförs i detta sammanhang.

Tandprotetiskt precisionsavtryck

Används vid avtryck för 1-3 kron- eller bropelare.
Omfattar bl.a. öppning av tandköttsfickor, utprovning av individuell sked, m.fl.
stödåtgärder för avtryck och eventuell finslipning av tand- eller bropelare samt
avtryck av motstående käke för protetiskt arbete.
Inkluderar bestämning av det inbördes förhållandet mellan käkarna i de fall då den
rådande betthöjden eller det rådande bettförhållandet inte ändras, utan betthöjden
och -förhållandet kan bestämmas utgående från de egna tänderna.

SPA30

SPA40

62,00

40,00
95,00

3(12)

145,00
95,00

62,00

Kod

Åtgärdsbeteckning

Tillämpningsanvisningar

SPA45

Tandprotetiskt precisionsavtryck, krävande

Används vid avtryck för 4-6 kron- eller bropelare. Omfattar bl.a. öppning av
tandköttsfickor, utprovning av individuell sked, m.fl. stödåtgärder för avtryck och
eventuell finslipning av tand- eller bropelare samt avtryck av motstående käke för
protetiskt arbete.
Används också vid avtryck av en tandlös eller delvis tandlös käke för tillverkning av
lös protes. Omfattar bl.a. precisering av kanterna på individuell sked eller mall,
vaxning av underskär m.fl. stödåtgärder.
Inkluderar bestämning av det inbördes förhållandet mellan käkarna i de fall då den
rådande betthöjden eller det rådande bettförhållandet inte ändras, utan betthöjden
och -förhållandet kan bestämmas utgående från de egna tänderna.

SPA46

Tandprotetiskt precisionsavtryck, mycket
krävande

Används vid avtryck för 7 eller fler kron- eller bropelare. Omfattar bl.a. öppning av
tandköttsfickor, utprovning av individuell sked, m.fl. stödåtgärder för avtryck och
eventuell finslipning av tand- eller bropelare samt avtryck av motstående käke för
protetiskt arbete.
Precisionsavtryck av tandlös eller delvis tandlös käke då precisering och inpassning av
kanterna på individuell sked eller mall tar särskilt lång tid eller avtrycket är mer
krävande än normalt på grund av munnens anatomi, t.ex. följdtillstånd efter
canceropertioner.
Inkluderar bestämning av det inbördes förhållandet mellan käkarna i de fall då den
rådande betthöjden eller det rådande bettförhållandet inte ändras, utan betthöjden
och -förhållandet kan bestämmas utgående från de egna tänderna.
Tar över 45 min

145,00

SPA55

Bestämning av ocklusion och dentalbågens
ställning

Används för både fasta och löstagbara proteser.
Omfattar bestämning av det inbördes förhållandet mellan käkarna, t.ex. då den
rådande betthöjden ändras eller inte kan bestämmas med hjälp av de egna tänderna.
Fordrar t.ex. användning av hjälpmall.
Inkluderar bestämning av tändernas form och färg.
Tar minst 20 min

40,00
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Ersättningstaxa,
euro
78,00

Kod

Åtgärdsbeteckning

Tillämpningsanvisningar

SPA56

Bestämning av ocklusion och dentalbåge i
tandlös mun

Omfattar bestämning av bett och tandbågar i tandlös mun eller bestämning av
tandbågarnas form, inbördes ställning och betthöljd. Förutsätter användning av
vaxmallar.
Inkluderar bestämning av tändernas form och färg.
Tar minst 30 min.

SPA57

Bestämning av ocklusion och dentalbåge i
tandlös mun, krävande

Omfattar bestämning av bett och tandbågar i tandlös mun eller bestämning av
tandbågarnas form, inbördes ställning och betthöljd, t.ex. då de anatomiska
förhållandena i munnen är avvikande, exempelvis vid betydande diskrepans mellan
käkarna eller kraftigt resorberade alveolarutskott. Förutsätter användning av
vaxmallar.
Inkluderar bestämning av tändernas form och färg.
Tar minst 45 min.

95,00

SPA60

Inprovning av mellanstadier av tandprotetisk
konstruktion, 1-3 enheter

Används både vid löstagbar och fast protetik.
Kronor eller broenheter 1-3.
Vid löstagbar protetik kodning per käke.
Omfattar bl.a. inpassning av tanduppsättning, inpassning och inkoppling av protes
med metallskelett eller tandbro, kontroll av råbränning eller annan kontroll av
tändernas form, exempelvis mellanrum för putsning och tandköttsfogar samt
omregistrering eller slipning av bettet.
Inkluderar inpassning av protetiskt arbete i munnen och provisorisk cementering i
samband med provanvändning.

40,00

SPA61

Inprovning av mellanstadier av tandprotetisk
konstruktion, 4-6 enheter

Kronor eller broenheter 4-6.
Omfattar bl.a. inpassning och inkoppling av tand- eller implantatbrostomme, kontroll
av råbränning eller annan kontroll av tändernas form, exempelvis mellanrum för
putsning och tandköttsfogar samt omregistrering eller slipning av bettet.
Inkluderar inpassning av protetiskt arbete i munnen och provisorisk cementering i
samband med provanvändning.

62,00
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Ersättningstaxa,
euro
62,00

Kod

Åtgärdsbeteckning

Tillämpningsanvisningar

SPA62

Inprovning av mellanstadier av tandprotetisk
konstruktion, 7 eller flera enheter

Kronor eller broenheter 7 eller fler.
Omfattar bl.a. inpassning och inkoppling av tand- eller implantatbrostomme, kontroll
av råbränning eller annan kontroll av tändernas form, exempelvis mellanrum för
putsning och tandköttsfogar samt omregistrering eller slipning av bettet.
Inkluderar inpassning av protetiskt arbete i munnen och provisorisk cementering i
samband med provanvändning.

SPB01

Inprovning och tillfällig fastsättning av
provisorisk tand- eller implantatburen
konstruktion tillverkad i fabrik eller
tandlaboratorium, 1‑3 enheter.
Inprovning och tillfällig fastsättning av
provisorisk tand- eller implantatburen
konstruktion tillverkad på fabrik eller
tandlaboratorium, 4 eller flera enheter.
Tillverkning och tillfällig fastsättning av tandeller implantatburen konstruktion som görs
på mottagningen, 1‑3 enheter.
Tillverkning och tillfällig fastsättning av tandeller implantatburen konstruktion som görs
på mottagningen, 4‑6 enheter.
Tillverkning och tillfällig fastsättning av tandeller implantatburen konstruktion som görs
på mottagningen, 7 eller flera enheter.

SPB02

SPB11

SPB12

SPB13

Ersättningstaxa,
euro
265,00

28,00

54,00

28,00

Används också för lösgöring och fastsättning på nytt av provisorisk resinfästad bro.

54,00

78,00

SPB30

Provisorisk löstagbar delprotes

Tillfällig delprotes när en mer bestående lösning inte är möjlig. Omfattar registrering
av avtryck och bett och val av tandmodell och -färg samt inprovning och kontroll av
ocklusionen.
Åtgärdskoden antecknas endast en gång per protes, när protesen färdigställs.

95,00

SPC01

Färdig, fast tandprotetisk konstruktion, 1-3
enheter
Färdig, fast tandprotetisk konstruktion, 4-6
enheter

Åtgärdskoden antecknas bara en gång, enligt sammanräknat antal enheter.

62,00

Åtgärdskoden antecknas bara en gång, enligt sammanräknat antal enheter.

173,00

SPC02
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Kod

Åtgärdsbeteckning

Tillämpningsanvisningar

SPC03

Färdig, fast tandprotetisk konstruktion, 7 eller
flera enheter
Fastsättning av resinfästad tandbro framställd
utanför munnen

Åtgärdskoden antecknas bara en gång enligt sammanräknat antal enheter.

SPC31

SPC32

Fastsättning av resinfästad tandbro framställd
utanför munnen, krävande

SPC35

På mottagningen framställd fiberförstärkt
tandbro

SPD01

Slutlig kontroll av passform och ocklusion för
färdig, slemhinneburen helprotes efter
provanvändning.
Slutlig kontroll av passform och ocklusion för
färdig slemhinneburen helprotes efter
provanvändning samt kontroll av
implantatkonstruktioner och protesens
fastsättning.
Slutlig kontroll av slemhinneburen delprotes
passform och ocklusion och färdigställande
efter provanvändning
Slutlig kontroll av passform och ocklusion för
färdig delprotes med metallstomme och
färdigställande efter provanvändning

SPD03

SPE01

SPE02

Omfattar mellandelar och yt-, inlay och/eller fastsättning i fåra på stödtänderna.
Koden antecknas bara en gång, oberoende av hur många saknade tänder som
ersätts.
Omfattar mellandelar och yt- eller inlay-fastsättning och/eller fastsättning i fåra på
stödtänderna.
Strukturellt krävande, kräver t.ex. minst 3 trimningar av inpassningsriktningens
likriktning.
Koden antecknas endast en gång, oberoende av hur många saknade tänder som
ersätts.
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.
Antecknas bara en gång, när hela behandlingen avslutas.

Antecknas endast en gång, när hela behandlingen avslutas.

Ersättningstaxa,
euro
265,00
95,00

240,00

173,00

14,00

240,00

Antecknas bara en gång, när hela behandlingen avslutas.

40,00

Antecknas bara en gång, när hela behandlingen avslutas.

62,00
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Kod

Åtgärdsbeteckning

Tillämpningsanvisningar

SPE03

Slutlig kontroll av implantatburen delprotes
passform och ocklusion efter provanvändning
samt kontroll av implantatkonstruktioner och
protesens fastsättning

Tanddelen helt implantatbserad.
Antecknas bara en gång när hela behandlingen avslutas.

SPF00
SPF10

Reparation av tandprotes utan avtryck
Reparation av tandprotes, krävande

Åtgärden blir färdig på ett besök.
Åtgärden kräver minst två besök.
Protesreparation som kräver avtryck.

28,00
54,00

SPF20

Provisorisk rebasering av tandprotes

Exempelvis provisorisk rebasering för immediatprotes eller annan provisorisk
rebasering.

28,00

SPF31

Rebasering av tandprotes

62,00

SPF35

Rebasering av tandprotes, krävande

Omfattar omformning av kanter och yttre ytor, bettkorrigering.
Åtgärden kräver minst två besök.
Omfattar omformning av kanter och yttre ytor, bettkorrigering.
Exempelvis rebasering av implantat- eller täckprotes. Omfattar bl.a. lösgöring av
implantatbaserad konstruktion och fastsättning av denna på nytt.
Åtgärden kräver minst två besök.

SPF41

Reparation av tand- eller implantatkrona eller
-bro

54,00

SPF42

Reparation av tand- eller implantatkrona eller
-bro, krävande

Åtgärden kan kräva flera besök, åtgärden antecknas en gång när reparationen är
färdig.
Används i samband med lösgöring, kapning, reparation och fastsättning på nytt av
krona eller bro.
Tar minst 20 min.
Åtgärden kan kräva flera besök, åtgärden antecknas en gång när reparationen är
färdig.
Används i samband med lösgöring, kapning, reparation och fastsättning på nytt av
krona eller bro.
Används i situationer då kronan eller bron är mer krävande än normalt på grund av
material, form, läge eller omfattning. Tar minst 30 min.
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Ersättningstaxa,
euro
78,00

78,00

62,00

Kod

Åtgärdsbeteckning

Tillämpningsanvisningar

SPF43

Reparation av tand- eller implantatkrona eller
-bro, synnerligen krävande

SPF61
SPF62

Reparation av fasad på tandprotes
Reparation av fasad på tandprotes, krävande

SPF80

Reparation och aktivering av attachments för
tandprotes

Åtgärden kan kräva flera besök, åtgärden antecknas en gång när reparationen är
färdig.
Används i samband med lösgöring, kapning, reparation och fastsättning på nytt av
krona eller bro.
Används i situationer då kronan eller bron är mer krävande än normalt på grund av
material, form, läge eller omfattning.
Tar minst 45 min.
Exempelvis med fyllningsmaterial på mottagningen.
Inkluderar nödvändigt avtryck. Inkluderar t.ex. sandblästring som utförs på
mottagningen.
Omfattar t.ex. byte av matrisdelar för attachments som utförs på mottagningen.

Ersättningstaxa,
euro
78,00

54,00
78,00
54,00

Taxa för protetiska åtgärder för frontveteraner, Specialtandteknikerns kliniska arbete
8PA00

Undersökning utförd av specialtandtekniker

Undersökning av munnen under separat besök innan protesarbetet inleds.

14,00

8PA45

Tandprotetiskt precisionsavtryck

58,00

8PA55

Bestämning av ocklusion och dentalbågarnas
ställning

Omfattar bl.a. precisering av kanterna på individuell sked eller mall, vaxning av
underskär m.fl. stödåtgärder.
Omfattar bestämning av det inbördes förhållandet mellan käkarna.
Fordrar t.ex. användning av hjälpmall.
Inkluderar bestämning av tändernas form och färg samt inpassning av
tanduppsättningen.

8PA56

Bestämning av ocklusion och dentalbågar i
tandlös mun

Omfattar bestämning av ocklusion och dentalbågar i tandlös mun
Förutsätter användning av vaxmallar.
Inkluderar bestämning av tändernas form och färg samt inpassning av
tanduppsättningen.

77,00

8PD01

Slutlig kontroll av passform och ocklusion för
färdig, slemhinneburen helprotes efter
provanvändning.
Reparation av tandprotes utan avtryck

Antecknas endast en gång per käke när hela behandlingen avslutas.

77,00

Åtgärden blir färdig på ett besök.

25,00

8PF00
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36,00

Kod

Åtgärdsbeteckning

Tillämpningsanvisningar

8PF10

Reparation av helprotes, krävande

Åtgärden kräver minst två besök.
Protesreparation som kräver avtryck

8PF20

Provisorisk rebasering av helprotes

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

25,00

8PF31

Rebasering av helprotes

Åtgärden kräver minst två besök.
Omfattar omformning av kanter och yttre ytor, bettkorrigering.
När en helprotes förnyas så att endast tänderna och deras inbördes position
bibehålls kan man förutom rebasering använda åtgärden krävande reparation av
helprotes (8PF10).

58,00

8YA20

Besök hos patienten

Åtgärder som vidtagits under besöket ersätts separat.

20,00
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Ersättningstaxa,
euro
36,00

Kod

Åtgärdsbeteckning

Tillämpningsanvisningar

Ersättningstaxa,
euro

Taxa för protetiska åtgärder för frontveteraner, tekninen työ
7PA05
7PA10

Styrskena, tekniskt arbete
Attachment, tekniskt arbete

Motsvarar den kliniska delen av arbetet
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.

30,00
57,00

7PB10

Tillverkning av provisorisk krona, tekniskt
arbete
Provisorisk bro/broenhet, tekniskt arbete

Tekniskt arbete på provisorisk krona av komposit eller motsvarande som tillverkats i
tandlaboratorium.
När en provisorisk bro tillverkas i tandlaboratorium antecknas det tekniska arbetet
med kronorna per varje tillverkad enhet.

21,00

7PB20
7PB30
7PC11
7PC12
7PC13
7PC30

Provisorisk delprotes, tekniskt arbete
Fiberförstärkt kompositkrona eller
kompositkrona, tekniskt arbete
Krona med metallstomme, tekniskt arbete
Metallkeramisk eller keramisk krona, tekniskt
arbete
Resinfästad bro, tekniskt arbete

7PC50
7PC60

Stiftpelare, tekniskt arbete
Förankring av parapulpalt stift, tekniskt
arbete

7PD00
7PE00
7PE90
7PF00

Helprotes, tekniskt arbete per käke
Delprotes med metallstomme, tekniskt
arbete
Annan delprotes, tekniskt arbete
Protesreparation, tekniskt arbete

7PF10

Krävande protesreparation, tekniskt arbete

Åtgärden motsvarar även åtgärderna vid kliniskt arbete på mellanleder i bro med
undantag för mellanleder i resinfästad bro.
Åtgärden motsvarar även åtgärderna vid kliniskt arbete på mellanleder i bro med
undantag för mellanleder i resinfästad bro.
Åtgärden motsvarar även åtgärderna vid kliniskt arbete på mellanleder i bro med
undantag för mellanleder i resinfästad bro.
Om bron omfattar två mellanleder och minst fyra stöd¬tänder antecknas två
åtgärder.
Omfattar också det tekniska arbetet med rotkanalsstift som dras igenom.
Antecknas per stift.

15,00
46,00
86,00
86,00
102,00
124,00
36,00
9,00

90,00
178,00

Teknisk reparationsåtgärd på protes, kräver inte att avtryck tas på patienten.
Reparationen kräver att avtryck tas på patienten.
Svetsningsåtgärd på skelettprotes betecknas som separat åtgärd med samma kod.
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87,00
16,00
30,00

Kod

Åtgärdsbeteckning

Tillämpningsanvisningar

7PF30

Rebasering av protes, tekniskt arbete

Reparationsåtgärd på hel- eller delprotes genom rebasering, dvs. förnyande av det
protes¬material som vilar mot munnens slemhinna.
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Ersättningstaxa,
euro
31,00

