
  

 

PRISLISTA 2021 



Kod Åtgärd Pris 
 Undersökningar   
101 Basundersökning, inkl. 4 röntgenbilder, utförd av tandläkare (885,00 kr / 885,00 kr) 920 kr  
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (385,00 kr / 490,00 kr) 455 kr 
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare (1 090,00 kr / 1 645,00 kr) 1280 kr  
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare (1 775,00 kr / 2 630,00 kr) 2130 kr 
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist (675,00 kr) 735 kr  
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist (875,00 kr) 905 kr  
113 Akut, eller annan undersökning utförd av tandhygienist (285,00 kr) 342 kr  
114 114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist (535,00 kr) 635 kr 
   

 Röntgen  

121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (60,00 kr / 100,00 kr) 80 kr  
123 Röntgenundersökning, helstatus (835,00 kr / 1 280,00 kr) 890 kr  
124 Panoramaröntgenundersökning (540,00 kr / 865,00 kr) 615 kr  
126 Röntgenundersökning, omfattande (1 020,00 kr / 1 695,00 kr) 1224 kr  
127 Röntgenundersökning, delstatus (200,00 kr / 350,00 kr) 240 kr  
128 Röntgenundersökning, större delstatus (345,00 kr / 525,00 kr) 414 kr  
   

 Sjukdomsförebyggande tandvård och Tandhygienist   

201  Information eller instruktion vid risk förmunhälsorelaterade sjukdomar eller problem (440,00 kr /440,00 kr) 395 kr  
204 Profylaxskena, per skena (830,00 kr / 830,00 kr) 996 kr 
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid (180,00 kr /180,00 kr) 215 kr 
206 Fluorbehandling (360,00 kr / 360,00 kr) 430 kr  
207 Mekaniskt avlägsnande av mindre mängd supragingival tandsten, ex i underkäksfront (285,00 kr / 285,00 kr) 350 kr  
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande >15 min (545,00 kr / 545,00 kr) 655 kr 
209  Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande >30 min (840,00 kr / 840,00 kr) 1020 kr 
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande (420,00 kr / 530,00 kr) 504 kr  
302  Sjukdoms- eller smärtbehandling (785,00 kr /1 005,00 kr) 942 kr 
114 
+341/ 
342+311  

Tandhygienistbehandling, inkl. fullständig parodontal undersökning, mekanisk infektionsbehandling med ultraljud, 
professionell tandrengöring och personlig rådgivning.  

fr. 1560 kr 

341  Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande (545,00 kr / 745,00 kr) 725 kr  
342  Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande (1 055,00 kr / 1 910,00 kr) 1120 kr 
343  Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande (1 595,00 kr / 4 230,00 kr)  1914 kr 
AIR-0 AirFlow, borttagning av ytliga missfärgningar, som tillägg vid tandhygienistbehandling  445 kr  
AIR-1  AirFlow, borttagning av ytliga missfärgningar, fristående behandling  795 kr  

   

 
 Beteendemedicinsk behandling för beteendeförändringar   

311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem (440,00 kr / 440,00 kr) 440 kr  
312 Uppföljande information eller instruktion vidmunhälsorelaterade sjukdomar eller problem (175,00 kr /175,00 kr) 210 kr  
313  Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer (1 100,00 kr / 2 265,00 kr) 1320 kr  
314 Beteendemedicinsk behandling (505,00 kr / 1 045,00 kr) 605 kr 
   

 Konserverande tandvård och lagningar   

321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom (440,00 kr /440,00 kr) 530 kr  
322 Stegvis exkavering (1 155,00 kr / 1 155,00 kr) 1385 kr  
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand, (625,00 kr /625,00 kr) 890 kr  
702  Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand (990,00 kr/ 990,00 kr) 1350 kr  
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand(1 215,00 kr / 1 215,00 kr) 1560 kr  
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar (800,00 kr /800,00 kr) 1050 kr  
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar (1 175,00 kr / 1 175,00 kr) 1550 kr  
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar (1 565,00 kr / 1 565,00 kr) 1850 kr  
707  Krona i plastiskt material, klinikframställd (1 780,00 kr / 1 780,00 kr) 2250 kr  
708  708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd (565,00 kr / 565,00 kr) 990 kr  

 Tanduttagning   

401  Tanduttagning, en tand (1 055,00 kr / 1 360,00 kr) 1265 kr  
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, entand (1 570,00 kr / 2 005,00 kr) 1885 kr  



   
 Protetik   

800 Permanent tandstödd krona, en per käke (5 910,00 kr / 7 025,00 kr) 6995 kr  
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke (4 590,00 kr / 5 465,00 kr) 6450 kr  
802  Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift (3 240,00 kr / 3 895,00 kr) 3650 kr  
803  Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift (1 555,00 kr / 1 935,00 kr) 1790 kr  
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led (2 250,00 kr / 2 470,00 kr) 2650 kr  
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd (1 925,00 kr / 2 250,00 kr) 2450 kr  
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes (3 515,00 kr / 4 170,00 kr) 3690 kr  
807  Semipermanent krona eller hängande led, per led (2 515,00 kr / 2 895,00 kr) 2690 kr  
809  Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led (1 075,00 kr / 1 235,00 kr) 1235 kr  
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd (595,00 kr / 760,00 kr) 875 kr  
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats (1 520,00 kr / 1 955,00 kr) 1655 kr  
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder (3 755,00 kr / 4 410,00 kr) 4350 kr  
823  Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder(5 285,00 kr / 6 155,00 kr) 5750 kr  
825  Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 

(12 675,00 kr / 15 235,00 kr) 
12 675 kr 

828 Hel underkäksprotes (9 510,00 kr / 11 825,00 kr) 10 450 kr 
829 Hel överkäksprotes (9 510,00 kr / 11 825,00 kr) 10 450 kr  
831  Justering av avtagbar protes (385,00 kr / 495,00 kr) 490 kr  
832  Lagning av protes eller tillsättning av protestand(1 285,00 kr / 1 505,00 kr) 1650 kr  
834 Lagning av protes där avtryck krävs (2 000,00 kr /2 325,00 kr) 2950 kr  
 
 
 
 Specialisttandvård och implantat   

S107 Omfattande undersökning, utfört av specialisttandläkare (1 090,00 kr / 1 645,00 kr) 1625 kr  
S401 Tanduttagning, en tand utfört av specialisttandläkare (1 055,00 kr / 1 360,00 kr) 1400 kr  
S402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand, utfört av specialisttandläkare (1 570,00 kr / 2 005,00 

kr) 
2100 kr  

S404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i sammakvadrant och/eller annan vävnad, utfört av 
speicalisttandläkare (3 220,00 kr / 4 040,00 kr) 

4200 kr  

S405 405 Omfattande dentoalveolär kirurgi (4 300,00 kr /5 390,00 kr) 5500 kr  
S420 420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd (2 900,00 kr /2 900,00 kr) 3800 kr  
S421 421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat (3 240,00 kr / 4 010,00 kr) 6000 kr  
S423 423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, tvåeller tre implantat (4 720,00 kr / 5 850,00 kr) 8000 kr  
S425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat (6 525,00 kr / 7 895,00 kr) 11000 kr  
S428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant (4 960,00 kr / 5 840,00 kr) 9000 kr  
S432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i sambandmed implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd 

(1 945,00 kr / 2 270,00 kr) 
3800 kr  

S925 925 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, 
kirurgiskdel/implantatoperation (4 590,00 kr / 5 465,00 kr) 

9800 kr  

 

 Rotbehandling   

501  Rensning och rotfyllning, en rotkanal (3 505,00 kr /4 310,00 kr) 4350 kr  
502  Rensning och rotfyllning, två rotkanaler (4 225,00 kr /5 215,00 kr) 4750 kr  
503  Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler (5 300,00 kr /6 565,00 kr) 5850 kr  
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler(5 780,00 kr / 7 150,00 kr) 6395 kr  
521 Akut trepanation och kavumextirpation (825,00 kr /1 045,00 kr) 1350 kr 
522 Komplicerad kanallokalisation (830,00 kr / 1 045,00 kr) 1050 kr 

 

 
 

Bettfysiologi   

601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena (3 615,00 kr /4 925,00 kr) 4250 kr  
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena (3 615,00 kr /4 925,00 kr) 4250 kr  
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena (2 170,00 kr /2 605,00 kr) 2604 kr  

 

 

 



 

 

   Tandreglering, kosmetisk tandvård och estetik  

 Invisalign, osynlig tandreglering med skena   
INV-K Invisalign, kostnadsfri konsultation inkl. scanning och outcome simulation  0 kr  
INV-C Invisalign, clincheck  2000 kr 
INV-1/2 Invisalign, tandreglering (över- och underkäke) 

Observera att kostnad för Invisalign är uppskattningsvis samt att den individuella och slutgiltiga kostnaden endast 
kan ges efter konsultation och mottagande av clincheck 

fr. 
35 000kr - 
60 000kr 

 

 

 Kosmetisk tandvård och tandblekning  
KOS-1 Tandblekning, båda käkar, på klinik inkl moms 25%  3495 kr  
KOS-2 Tandblekning, båda käkar, kit med hemblekning, material och individanpassad skena, inkl moms 25% 3495 kr 
KOS-3 Tandblekning av enskild tand på klinik inkl. moms 25%  fr. 1500 kr 
SMY-0 Fastsättning av tandsmycke inkl. material  fr. 450 kr 

 
   

 Estetiska injektioner   
 Antirynkbehandlingar (botox)  
BTX-1 Botox, ett område  2500 kr  
BTX-2 Botox, två områden  3500 kr 
BTX-3 Botox, tre områden   4250 kr  
   
 Fillerbehandlingar  

FIL-0  Fillers, 0,5 ml  2650 kr  
FIL-1  Fillers, 1 ml  3500 kr  
FIL-2 Fillers, ytterligare ml 2500 kr  

 

 


