
Ersättningslista regionens tandvårdsstöd
Specialisttandvård

 Gäller från och med 2023-01-15

100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

103s Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 580           

107s Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1 636        

107bs Omfattande undersökning, utförd av tandläkare, tidskrävande 1 963        

107cs Omfattande undersökning, utförd av tandläkare, mycket tidskrävande 2 290        

108s Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2 768        

115 Konsultation specialisttandvård 1 006        

116 Konsultation specialisttandvård, omfattande 1 887        

121s Röntgenundersökning, en eller flera bilder av en tandposition 146           

123s Röntgenundersökning, helstatus 1 540        

124s Panoramaröntgenundersökning 1 020        

125s Röntgenundersökning, extraoral 1 641        

126s Röntgenundersökning, omfattande 2 570        

127s Röntgenundersökning, delstatus 392           

128s Röntgenundersökning, större delstatus 785           

131s Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 2 069        

131as Tomografiundersökning, en kvadrant, lägesbestämning av visdomstand med tomografi 1 257        

132s Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 2 568        

132as Tomografiundersökning, två kvadranter, lägesbestämning av två visdomständer med tomografi 1 556        

133s Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 3 066        

133as Tomografiundersökning, tre kvadranter, lägesbestämning av tre visdomständer med tomografi 1 676        

134s Tomografiundersökning, fyra kvadranter 3 564        

134as Tomografiundersökning, fyra kvadranter, lägesbestämning av fyra visdomständer med tomografi 1 676        

163s Biopsi 1 661        

300 Sjukdomsbehandlande åtgärder

301s Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 715           

302s Sjukdoms- eller smärtbehandling 1 373        

303s Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 990        

304s Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 2 795        

313s Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer 2 400        

314s Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd 893           

341s Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande, normal tidsåtgång 665           

341bs Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande, omfattande tidsåtgång 897           

341cs Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande, mycket omfattande tidsåtgång 1 263        

342s Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande, normal tidsåtgång 1 245        

342as Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande, kortare tidsåtgång 971           

342bs Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande, omfattande tidsåtgång 1 681        

343s Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 2 516        

400 Kirurgiska åtgärder

Tanduttagning och dentoalveolär kirurgi

401s Tandextraktion, en tand 1 664        

402s Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand 3 064        

403s Tandextraktion, enkel 835           

404s Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant 4 709        

405s Omfattande dentoalveolär kirurgi 7 759        

406s Tandextraktion, övertalig tand 1 667        

407s Övrig kirurgi eller plastik 2 585        

408s Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 5 868        

409s

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med

parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd 2 171        

410s Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma  dag eller i samband med lambåoperation 1 322        
Implantatkirurgiska åtgärder

420s Implantat, per styck, tilläggsåtgärd 3 918        
421s Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 8 854        
422s Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 3 606        
423s Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 10 059      
424s Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 4 445        
425s Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 12 777      
426s Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 4 842        
427s Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant 6 565        
428s Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 10 391      
429s Kirurgiskt avlägsnande av implantat 5 653        

430s Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller 

implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

2 745        

431s Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan 

kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 

4 231        

432s Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd 5 578        
433s Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant 1 875        
436s Avlägsnande av ett implantat 1 040        



Parodontalkirurgiska åtgärder

446s Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd 2 172        

447s Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd 2 045        

448s Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd 1 374        

451s Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 4 807        

451bs Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–4, omfattande 5 768        

452s Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 6 601        

453s

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom 

tandposition 3–3 5 059        

453bs Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom 

tandposition 3–3, omfattande

6 070        

454s Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller 

omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3

6 601        

500 Rotbehandlingsåtgärder

Rotbehandling

501s Rensning och rotfyllning, en rotkanal 6 132        

501bs Rensning och rotfyllning, en rotkanal. Komplicerad revidering av tidigare rotfyllning 6 802        

502s Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 6 228        

502bs Rensning och rotfyllning, två rotkanaler. Komplicerad revidering av tidigare rotfyllning 6 898        

503s Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 7 017        

503bs Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler. Komplicerad revidering av tidigare rotfyllning 8 021        

504s Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 7 853        

504bs Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler. Komplicerad revidering av tidigare rotfyllning 9 424        

520s Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 851        

521s Akut trepanation och kavumextirpation 1 405        

522s Komplicerad kanallokalisation 2 051        

523s Stiftborttagning 2 123        
Apikalkirurgisk behandling

541s Apikalkirurgisk behandling 6 726        

541bs Apikalkirurgisk behandling, komplicerad 8 090        

542s Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle 2 708        

600 Bettfysiologiska åtgärder

601s Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 6 765        

602s Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 6 765        

603s Reponeringsskena, per skena 9 370        

604s Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 2 831        

606s Motorisk aktivering 2 605        

606as Motorisk aktivering, okomplicerad 617           

607s Bettslipning för ocklusal stabilisering 2 612        

607as Bettslipning för ocklusal stabilisering, enkel 1 308        

607bs Bettslipning för ocklusal stabilisering, komplicerad 5 218        

800 Protetiska åtgärder 

Tandstödd protetik

800s Permanent tandstödd krona, en per käke, metallkärna 11 562      

800as Permanent tandstödd krona, en per käke. metallkärna, enkel 10 406      

800bs Permanent tandstödd krona, en per käke, oxidkeramkärna 13 874      

800cs Permanent tandstödd krona, en per käke, helkeramisk och cementerad med adhesivteknik 16 187      

801s Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, metallkärna 10 345      

801as Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, metallkärna, enkel 9 310        

801bs Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, oxidkeramkärna 12 414      

801cs Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, helkeramisk och cementerad med adhesivteknik 14 483      

802s Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 5 034        

802bs Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift, oxeltand 6 041        

802cs Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift, delad och/eller helkeramisk 6 544        

803s Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 2 081        

804s Hängande led vid tandstödd protetik, per led 3 482        

804bs Hängande led vid tandstödd protetik, per led, helkeramisk 4 179        

805s Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 798        

806s Radikulärförankring vid avtagbar protes 4 725        

807s Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led 3 555        

808s Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion 5 439        

809s Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 862        
Reparation av tandstödd protetik

811s Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 1 026        

812s Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 702        

813s Broreparation med tandteknisk insats 5 255        

814s Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 10 826      

815s Sadelkrona 10 820      



Avtagbar protetik

822s Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder 5 859        

823s Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 7 853        

824s Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 16 235      

824bs Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad, svårare 19 482      

825s Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 17 451      

825bs Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments, 

svårare

19 483      

826s Attachments, per styck Enl fakt

827s Hel underkäksprotes 13 143      

827bs Hel underkäksprotes, svårare 15 772      

828s Hel överkäksprotes 13 143      

828bs Hel överkäksprotes, svårare 15 772      

829s Immediatprotes, hel käke 13 143      

829bs Immediatprotes, hel käke, svårare 15 772      
Reparation av avtagbar protes 

831s Justering av avtagbar protes 559           

832s Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 881        

833s Rebasering av protes 3 792        

834s Lagning av protes där avtryck krävs 2 999        

835s Rebasering och lagning av protes 4 825        

836s Komplicerad lagning av protes 5 738        

837s Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 10 432      

839s Inmontering av förankringselement 3 932        
Övriga åtgärder vid bettrehabilitering, behandling av käkfunktionsstörning eller av bettavvikelse

845s Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 974        

846s Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 6 479        

847s Klammerplåt 6 291        

848s Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 759           

848bs Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition. 

Uppbyggnad i flera steg

2 293        

Implantatprotetiska åtgärder 

850s Implantatstödd krona, en per käke, metallkärna, skruvretinerad 13 388      

850as Implantatstödd krona, en per käke, metallkärna, skruvretinerad, enkel 12 049      

850bs Implantatstödd krona, en per käke, oxidkeramkärna, skruvretinerad 16 065      

850cs Implantatstödd krona, en per käke, cementerad 18 743      

850ds Implantatstödd krona, en per käke, direkt på fixtur 18 743      

852s Implantatstödd krona, flera i samma käke, metallkärna, skruvretinerad 12 779      

852as Implantatstödd krona, flera i samma käke, metallkärna, skruvretinerad, enkel 11 501      

852bs Implantatstödd krona, flera i samma käke, oxidkeramkärna, skruvretinerad 15 335      

852cs Implantatstödd krona, flera i samma käke, cementerad 17 891      

852ds Implantatstödd krona, flera i samma käke, direkt på fixtur och i brokonstruktion 17 891      

853s Hängande led vid implantatstödd bro, skruvretinerad bro, metallkärna 2 915        

853bs Hängande led vid implantatstödd bro, skruvretinerad bro, helkeramisk 3 498        

853cs Hängande led vid implantatstödd bro, cementerad bro 4 081        

854s Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led 2 799        

855s Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat 442           

856s Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led 2 400        

857s Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat 575           

858s Distans inklusive distansskruv, per styck, prefabricerad 2 200        

858bs Distans inklusive distansskruv, per styck, individuellt framställda i metallegering för skruvretinerad krona 3 163        

858cs Distans inklusive distansskruv, per styck, individuellt framställda i keramiskt material för skruvretinerad keramisk 

krona

4 379        

858ds Distans inklusive distansskruv, per styck, individuellt framställda i metallegering för cementerad krona 4 865        

858es Distans inklusive distansskruv, per styck, iIndividuellt framställda i keramiskt material för cementerad krona 6 568        

859s Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd 2 579        

861s Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat. Gjutmetall med akryl 46 856      

861bs Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat. Fräst eller sintrad metallkonstruktion med akryl 56 228      

861cs Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat. Metallkonstruktion med porslin 65 599      

862s Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat. Gjutmetall med akryl 49 290      

862bs Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat. Fräst eller sintrad metallkonstruktion med akryl 59 148      

862cs Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat. Metallkonstruktion med porslin 69 006      

863s Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat. Gjutmetall med akryl 53 185      

863bs Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat. Fräst eller sintrad metallkonstruktion med akryl 63 822      

863cs Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat. Metallkonstruktion med porslin 74 459      

865s Implantatstödd bro i underkäke på fyra implantat. Gjutmetall med akryl 48 073      

865bs Implantatstödd bro i underkäke på fyra implantat. Fräst eller sintrad metallkonstruktion med akryl 57 688      

865cs Implantatstödd bro i underkäke på fyra implantat. Metallkonstruktion med porslin 67 303      

865ds Implantatstödd bro i underkäke på fem eller fler implantat. Gjutmetall med akryl 50 507      

865es Implantatstödd bro i underkäke på fem eller fler implantat. Fräst eller sintrad metallkonstruktion med akryl 60 609      

865fs Implantatstödd bro i underkäke på fem eller fler implantat. Metallkonstruktion med porslin 70 710      



Täckprotes på implantat

871s Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke oavsett antal 

implantat

29 097      

872s Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat 33 683      

873s Implantatstödd täckprotes, i överkäke på fyra implantat eller fler 38 268      

874s Tillägg för alveolarbar på två implantat 3 843        

875s Tillägg för alveolarbar på tre implantat 4 208        

876s Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 5 498        

877s Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 17 834      

878s Förankringselement täckprotes, per styck Enl fakt
Reparation av implantatstödd protetik

881s Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1 714        

883s Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats 6 865        

884s Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 14 043      

884bs Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där mycket omfattande tandteknisk insats krävs 20 087      

888s Fästskruv/broskruv, per styck Enl fakt

889s Distansskruv, per styck Enl fakt

892s Läkdistans, per styck Enl fakt

893s Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 816        

894s Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 755        

895s Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 2 605        

896s Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 2 462        

897s Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer 4 500        

900 Tandreglering

900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 12 255      

901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 17 506      

902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 22 784      

903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 26 584      

904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 33 522      

905 Tandreglering, båda käkarna, aktiv behandling 6 månader till 1 år 23 357      

906 Tandreglering, båda käkarna, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 29 458      

907 Tandreglering, båda käkarna, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 33 830      

908 Tandreglering, båda käkarna, aktiv behandling mer än 2 år 42 052      

Övriga åtgärder

xks Timdebitering, specialisttandläkare 3 397        

apnes Sömnapnéskena monoblock 11 527      

apnebs Sömnapnéskena duoblock 12 690      

Ersättningslistan är baserad på Folktandvården Sörmlands prislista fr o m 2023-01-15.

Specialistpriset kan användas om den som utför behandlingen är specialist och den behandling som utförs

kräver dennes specialistkompetens. 

Prislistan innehåller endast åtgärder där det finns ett särskilt referenspris för specialisttandvård i TLV:s föreskrifter.

För åtgärder som saknas i specialistprislistan lämnas ersättning enligt ersättningslistan för allmäntandvård.


