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Inledning
I förordningen om statligt tandvårdsstöd SFS 2008:193 finns de grundläggande
förutsättningarna för det statliga tandvårdsstödet. Från 1 januari 2009 gäller även Tandvårds
och läkemedelsförmånsverkets grundföreskrift TLVFS 2008:1 om ersättningsberättigande
tandvård, referenspriser och tandvårdsersättning. I socialstyrelsens föreskrifter om ändring i
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt
tandvårdsstöd (HSLF-FS 2020:28), bilaga 2, finns de ersättningsberättigade åtgärderna
inklusive referenspriser fastställda. De priser som gäller vid Folktandvården i Östergötland är
fastställda av regionfullmäktige, och de tillämpas även vid den tandvård som utförs inom
sjukvårdens organisation.
Revision av prislistorna sker som regel en gång per år.
Inom tandvårdsstödets ram finns också sådan tandvård som betalas av patienten enligt Hälsooch sjukvårdens avgifter och där vårdgivaren i övrigt ersätts av regionen enligt de fastställda
priserna och det regelverk som utfärdats av Tandvårdsenheten i Region Östergötland.
Dessa anvisningar gäller tillämpningen av Folktandvården i Östergötlands prislista och
ersätter helt tidigare anvisningar och förtydliganden.
Nyheter av betydelse i anvisningarna är markerade med streck i vänstra marginalen.
För att få en helhet av vad som gäller tillämpningen vid debitering av tandvården hänvisas till
texten i föreskriften HSLF-FS 2020:28, bilaga 2. Anvisningarna skall alltså ses som ett
komplement till föreskriften.

Allmänt
Det finns en prislista för allmäntandvård och en prislista för specialisttandvård.
I prislistan finns angivet vårt pris och de av TLV fastställda referenspriserna för
allmäntandvård respektive specialisttandvård. I behandlingsrumsversionen finns även
patientavgifterna vid 50% respektive 85% ersättning. Det statliga stödet beräknas på
referenspriset eller på vårdgivarpriset om det är lägre. Då vårt pris är högre än referenspriset
får patienten betala mellanskillnaden upp till vårt pris i 100%.
Bokstaven S står framför alla åtgärder inom specialisttandvården. Allmäntandläkare som
tillfälligt tjänstgör inom specialisttandvården eller är under utbildning till specialisttandläkare
skall använda allmäntandvårdens prislista.
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För några åtgärder finns det möjlighet till användning av latituder när behandlingen är mer
eller mindre omfattande eller komplicerad jämfört med ”normalfallet”. Latituderna är i
prislistan angivna med H=Hög, L=Låg.
Inom protetiken finns för några åtgärder olika produkter inom samma åtgärd. De benämns A,
B etc.
I anvisningarna finns rekommendationer hur latituderna ska användas för att uppnå en
kalibrerad, likartad bedömning mellan behandlarna inom organisationen. Fortlöpande
uppföljning samt kalibreringsövningar och diskussioner på klinikerna är viktigt.
Det är alla behandlares skyldighet att läsa och sätta sig in i det regelverk som omger det
statliga tandvårdsstödet. Dessa är för närvarande:
• HSLF-FS 2020:28 Föreskrifter om ändring i Tandvårds-och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna
råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd.
• SFS 2008:145
Lag om statligt tandvårdsstöd.
• SFS 2008:193
Förordning om statligt tandvårdsstöd.
• SFS 1985:125
Tandvårdslagen
• SFS 1998:1335
Tandvårdsförordningen
Förändringar i förordningar, föreskrifter och annan information sker kontinuerligt.
Försäkringskassan har informationsansvar till både vårdgivare och patienter.
Nämnden för statligt tandvårdsstöd inom den statliga myndigheten, Tandvårds- och
Läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar om det regelverk som omfattas av det statliga
tandvårdsstödet. Myndigheten har även ansvar att se till att statens medel för tandvårdsstöd
inte överskrids.
.

Ersättningsregler
Det statliga tandvårdsstödet bygger på ersättningsregler vilka finns i Föreskriften HSLF-FS
2020:28, bilaga 1. Ett tillstånd skall först fastställas. Till detta tillstånd finns ett antal
ersättningsberättigande åtgärder och villkor. Dessa beskrivs i föreskriftens bilaga 2.
I ersättningsreglerna framgår vilka behandlingar som ersätts. Här finns vidare beskrivet hur
patienten via utbyte även kan få ersättning för viss behandling som i sig inte är
ersättningsberättigande. Här beskrivs också vad som gäller om viss behandling behöver göras
om. Vidare framgår det vilka speciella krav som ställs, t.ex. dokumentation eller
riskbedömning, vid vissa behandlingar.

Specialisttandvård
Som tidigare nämnts har vi valt att ha en separat prislista för specialisttandvård.
Specialisttandvården har också separata, högre referenspriser. En förutsättning för att
patienten skall få tillgodoräkna sig det högre referenspriset, i vår organisation benämnd RSprislistan, är att det finns en aktuell remiss och att behandlingen utförs av tandläkare med
erkänd specialistkompetens inom respektive specialistområde.
I de fall behandling utförs på patient utan aktuell remiss eller utanför specialistens
kompetensområde används allmäntandvårdens referenspris (S-prislistan) för att beräkna
patientkostnaden. Mellanskillnaden upp till fullt specialistpris debiteras patienten till 100%.
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Asylsökande och gömda personer/papperslösa
Barn och ungdomar som inte fyllt 18 år och som vistas i Sverige har rätt till samma
tandvård som barn folkbokförda i Östergötland.
För vuxna (dvs från och med 18-årsdagen) gäller:
Rätt till akut tandvård och vård som inte kan anstå. Patientavgiften är 50kr/besök.
Med vård som inte kan anstå avses en utvidgning från den vård som definieras som
omedelbar. Begreppet omfattar vård och behandling av sjukdomar och skador i de fall där
även en måttlig fördröjning bedöms kunna medföra allvarliga följder för patienten. Även den
omständigheten att en behandling som genomförs senare ger avsevärt sämre prognos eller
ökade risker för komplikationer måste väga tungt i bedömningen om vård bör ges. Vilken
vård som inte kan anstå för en patient får avgöras i det enskilda fallet av den behandlande
tandläkaren. Om patienten remitteras till specialist får en ny bedömning göras om insatsen
omfattas av begreppet ”vård som inte kan anstå”. Den vård som erbjuds patienten ska vara
jämlik och likvärdig med den vård som erbjuds patienter bosatta i Östergötland.

Innehåll
Ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder
Frisktandvård / Abonnemang
Tillägg
Övriga åtgärder utanför det statliga tandvårdsstödet
Debitering inom Regionens tandvårdsstöd för behandling där
tillstånd saknas i det statliga tandvårdsstödet

sid 4
sid 23
sid 24
sid 25
sid 28
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Ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder
För de ersättningsberättigande tandvårdsåtgärderna används följande serier:
100 – Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
200 – Sjukdomsförebyggande åtgärder
300 – Sjukdomsbehandlande åtgärder
400 – Kirurgiska åtgärder
500 – Rotbehandlingsåtgärder
600 – Bettfysiologiska åtgärder
700 – Reparativa åtgärder
800 – Protetiska åtgärder
900 – Tandreglering och utbytesåtgärder
100
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
I undersökningsåtgärderna 101-114 ingår upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är
nödvändiga för undersökning och diagnostik inklusive information till patienten avseende dessa.
I förekommande fall ingår
- behandlingsplanering
- foton för diagnostik, för behandlingsplanering och för dokumentation,
- provtagning, receptförskrivning och remisshantering inklusive dokumentation.
- undersökningsprotokoll, skriftlig prisuppgift eller skriftlig behandlingsplan enligt 10, 12§§
förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd.
101 Basundersökning, utförd av tandläkare
I undersökningen ingår nödvändigt antal bitewingröntgen ELLER upp till 4 intraorala röntgenbilder
Fullständigt parodontalt status (6-punkters fickstatus) ingår inte i åtgärden.
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare
103, S103
Normalarvode
S103H
Mer omfattande undersökning exempelvis utvärdering/kontroll av implantatbehandlingar
Kan tillämpas både som en kompletterande åtgärd till åtgärd 101, 111 eller 112 då en vidare utredning
behövs av något problem men även som självständig åtgärd vid akutbesök eller kontroll.
Exempel på enstaka problem kan vara både problem vid enstaka tand, generella problem såsom
slemhinneaffektion, gingivit eller frakturer på tänder.
Fullständigt parodontalt status utfört av tandläkare kan debiteras med denna åtgärd.
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare
Som framgår av förordningstexten kan åtgärden både tillämpas som en enskild åtgärd vid omfattande
undersökning, diagnostik eller kontroll eller som en kompletterande åtgärd till åtgärd 101, 111 eller
112 då vidare, mer omfattande undersökning, behövs inför bettrehabilitering eller av
munhälsorelaterade sjukdomar eller problem.
Exempel på detta framgår i Föreskriften HSLF-FS 2019:9, allmänna råd.
107, S107
Normalarvode
107L, S107L
Mindre tidskrävande
107H, S107H
Mer tidskrävande exempelvis implantatutredning
Fullständigt parodontalt status utfört av tandläkare samt behandlingsplanering för patient med generell
parodontal sjukdom kan debiteras med denna åtgärd.
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare
Dokumentera gärna tidsåtgång inklusive planeringstid i daganteckning
108, S108
Normalarvode motsvarande 60 minuter
S108H
Mer tidskrävande utredning
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111 Basundersökning, utförd av tandhygienist
I undersökningen ingår nödvändigt antal bitewingröntgen ELLER upp till 4 intraorala röntgenbilder
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
I undersökningen ingår nödvändigt antal bitewingröntgen ELLER upp till 4 intraorala röntgenbilder
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist
114, S114
Normalarvode
114L, S114L
Mindre tidskrävande
Konsultationsåtgärder för specialisttandläkare med bevis om specialistkompetens
I åtgärd 115-116 ingår bedömning eller behandlingsplanering inklusive svar utifrån en remitterad
frågeställning med bifogade underlag såsom anamnesuppgifter, statusuppgifter, röntgenbilder, foton
eller modeller.
115 Konsultation specialisttandvård
Används vid svar på frågeställning från annan tandläkare som själv undersökt och tagit fram underlag
inför bedömningen. Kan endast användas med RS-prislistan.
Vid debitering mot Tandvårdsenheten kan denna åtgärd inte debiteras. Förslagsvis används vid dessa
tillfällen åtgärd S107L
116 Konsultation specialisttandvård, omfattande
Enligt 115 men med tidsåtgång 60 minuter eller mer. Kan endast användas med RS-prislistan.
Vid debitering mot Tandvårdsenheten kan denna åtgärd inte debiteras. Förslagsvis används vid dessa
tillfällen åtgärd S107
Åtgärder för berättigad röntgenundersökning
I åtgärd 121 - 128 ingår exponering, framtagning, analys, lagring av bilder samt skriftlig
dokumentation. I referenspris för specialisttandvård ingår även upptagande av anamnes och
remissvar.
121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition.
OBS: Innefattar erforderliga bilder, dvs det kan behövas flera bilder för att avbilda en enskild
tandposition. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient dag och behandlare.
123 Röntgenundersökning, helstatus
Komplett för munhålan innebär att både tandförsedda och tandlösa områden skall avbildas.
124 Panoramaröntgenundersökning
Gäller både hel eller avbländad standardpanorama.
Debiteras av den tandläkare som utför diagnostiken.
125 Röntgenundersökning, extraoral
126 Röntgenundersökning, omfattande
Åtgärden används då helstatus och panoramaröntgen exponeras samma dag på samma mottagning
127 Röntgenundersökning, delstatus
Innefattar bilder av flera tandpositioner med två till sex intraorala röntgen
128 Röntgenundersökning, större delstatus
Innefattar bilder av flera tandpositioner med sju eller flera intraorala röntgen
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Åtgärder för berättigad tomografiundersökning
I åtgärd 131 – 134 ingår exponering, rekonstruktioner och reformateringar, eventuell framkallning,
analys, lagring av bilder samt skriftlig dokumentation. I referenspris för specialisttandvård ingår även
upptagande av anamnes och remissvar.
131 Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3
132 Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter
Övriga åtgärder vid undersökning och diagnostik
I åtgärd 141-164 ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett
framställningsmetod inklusive all materialkostnad.
141 Studiemodeller för behandlingsplanering
161 Salivsekretionsmätning.
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
163 Biopsi
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

200

Sjukdomsförebyggande åtgärder

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett
framställningsmetod inklusive all materialkostnad.
För samtliga åtgärder inom 200-serien skall förhöjd risk dokumenteras i journalsystemets
Riskfunktion alternativt i daganteckning
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
201, S201
Normalarvode.
201L
Kortare information/ev repetition.
204 Profylaxskena, per skena
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid
Åtgärden kan enbart användas vid dokumenterad risk för karies, erosion, abrasion eller attrition.
Avser cirka 10 minuters behandlingstid. Kan användas upp till sex gånger per patient och
ersättningsperiod i samband med undersökning eller vid annat tillfälle.
206 Fluorbehandling
Åtgärden kan enbart användas vid dokumenterad risk för karies, erosion, abrasion eller attrition.
Avser cirka 20 minuters behandlingstid. Kan användas upp till sex gånger per patient och
ersättningsperiod.
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207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
Åtgärden omfattar upp till 15 minuters behandlingstid. Vid samtidig basundersökning omfattar
åtgärden upp till 15 minuter behandlingstid utöver den tid som ingår i åtgärd 101, 111 eller 112.
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande
Åtgärden omfattar mer än 15 minuters behandlingstid. Vid samtidig basundersökning omfattar
åtgärden mer än 15 minuter behandlingstid utöver den tid som ingår i åtgärd 101, 111 eller 112.
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande
Åtgärden omfattar minst 40 minuters behandlingstid.

300

Sjukdomsbehandlande åtgärder

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett
framställningsmetod inklusive all materialkostnad.
OBS! Endast en av åtgärderna 301, 302, 303 eller 304 är ersättningsberättigande för
sjukdomsbehandling vid samma tillfälle. Utförs flera behandlingar inom åtgärderna används en mera
omfattande åtgärd.
För åtgärderna 301, 302, 303 tillämpas främst för de i föreskriften nämnda momenten. Åtgärd 304
tillämpas endast för de i föreskriften nämnda momenten
Rutiner för debitering av ortodonti under retentionsfas: Se sidan 21
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
311, S311
Normalarvode.
311L, S311L
Kortare information
S311H
Mer omfattande tid avses. Används företrädesvis inom STV parodontologi.
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
Åtgärden är ersättningsberättigande högst 6 gånger per patient och ersättningsperiod
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
Inkluderar individanpassad behandlingsplan
314 Beteendemedicinsk behandling
Inkluderar individanpassad behandlingsplan
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom
Åtgärden används exempelvis vid fluorlackning av flera tänder vid Tillstånd 3021, initialkaries och
vid Tillstånd 4001, 4002, 4011, 4012, karies.
321, S321
Normalarvode
321L, S321L
Mindre omfattning
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322 Stegvis exkavering
Åtgärden innefattar exkavering, calciumhydroxidinlägg, långtidstemporär fyllning samt, i
förekommande fall, kontrollröntgen och expectans minst tre månader före definitiv fyllning
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande
341, S341
Normalarvode.
341L, S341L
Mindre omfattande depuration. Används företrädesvis i kombination med åtgärd
101,111 eller 112 vid tillstånd 3041 gingivit
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande
342, S342
Normalarvode.
S342L
Mindre omfattande depuration
342H
Mer omfattande tid avses
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande
343, S343
Normalarvode. Avser motsvarande 90 minuter eller mer.
S343L
Normalarvode för tandhygienist inom specialisttandvård.
362 Lustgassedering, per gång

400

Kirurgiska åtgärder

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling såsom operationsuppdukning,
blodstillning, suturering och postoperativ information. Tandtekniskt arbete oavsett
framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad.
I åtgärderna ingår även kontroll och efterbehandling inklusive suturtagning, behandling av
efterbesvär inklusive dry socket upp till 14 dagar efter behandlingstillfället, samt vid behov
kontrollröntgen.
I åtgärd 404, 405, 408, 409, 427, 428, 430, 431, 432, 451, 452, 453 och 454 ingår tandborttagning i
samma kvadrant
I åtgärderna 429, 453 och 454 ingår borttagning av implantat i samma kvadrant
I åtgärderna för lambåoperation ingår biopsi.
Tanduttagning och dentoalveolär kirurgi
401 Tanduttagning, en tand
OBS: Extraheras flera tänder vid samma tillfälle debiteras dessa var och en enligt denna åtgärd såvida
de inte är utpräglat enkla att extrahera vid parodontal försvagning. Se åtgärd 403.
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand.
Separation av rötter och/eller separation ur en bro eller friläggning krävs.
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel
Avser utpräglat enkel extraktion vid parodontal försvagning inom samma område för lokalanestesi
som annan behandling vid samma tillfälle.
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per
operationstillfälle
Endast ersättningsberättigande vid lambåoperation
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi
Endast ersättningsberättigande vid lambåoperation
406 Tanduttagning, övertalig tand
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407 Övrig kirurgi eller plastik
Avser exempelvis avlägsnande av mjukvävnadsförändring, korrigerande mjukvävnadskirurgi,
benplastik som kräver lambå, frenulumplastik, preprotetisk friläggning med lambå vid fyra eller färre
tänder eller separation och extraktion av del av molar
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande
Avser friläggning vid fem eller fler tänder där mindre än halva kronhöjden återstår för flera av
tänderna
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska
åtgärder, tilläggsåtgärd
Implantatkirurgiska åtgärder
420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd
I åtgärden ingår ett implantat, täckskruv och läkdistans till en kostnad av 2940 kr. Kostnader utöver
2940 kr skall läggas till åtgärdspriset.
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
423, S423
Normalarvode
S423H
Används då två eller tre implantat sätts i olika kvadranter vid samma tillfälle.
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik
427 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant
Åtgärden kan endast debiteras av specialist i oral kirurgi eller parodontologi eller av tandläkare under
specialistutbildning när behandlingen sker vid utbildningsklinik inom käkkirurgi eller parodontologi.
Åtgärden kan inte användas vid utbytesbehandling.
Tillägg kan göras för tillkommande kostnader då membranteknik används.
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant
Åtgärden kan endast debiteras av specialist i oral kirurgi eller parodontologi eller av tandläkare under
specialistutbildning när behandlingen sker vid utbildningsklinik inom käkkirurgi eller parodontologi.
Åtgärden kan inte användas vid utbytesbehandling.
Benersättningsmaterial upp till 1800kr ingår i åtgärden. Kostnader för benersättningsmaterial
överstigande 1800kr läggs till priset före debitering
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan
kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller
implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd
Benersättningsmaterial upp till 1800kr ingår i åtgärden. Kostnader för benersättningsmaterial
överstigande 1800kr läggs till priset före debitering
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432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per
kvadrant, tilläggsåtgärd
Benersättningsmaterial upp till 1800kr ingår i åtgärden. Kostnader för benersättningsmaterial
överstigande 1800kr läggs till priset före debitering
435 Avlägsnande av ett implantat
Avser avlägsnande av ett implantat utan operation.
436 Avlägsnande av implantat, enkel
Avser avlägsnande av ett implantat utan operation inom samma område för lokalanestesi som annan
behandling vid samma behandlingstillfälle.
Parodontalkirurgiska åtgärder
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd
Tillägg kan göras vid kostnader överstigande referenspris.
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd
Tillägg kan göras vid kostnader överstigande vårt pris
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller
inom position 3-3
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en
kvadrant eller inom tandposition 3-3
454 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
Övriga åtgärder
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd.
Används när fastställande av koagulationsvärde eller annan sjukvårdskontakt krävs före depuration,
biopsi, tandextraktion eller kirurgiskt ingrepp. Kontakten med sjukvården skall dokumenteras.

500

Rotbehandlingsåtgärder

I åtgärd 501-523 ingår alla material och moment vis behandling såsom kofferdamläggning inklusive
nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå) eller uppbyggnad med fyllningsmaterial,
vid behov röntgen, bakterieprov, upprepade rensningar och kontroller, fram till färdig rotfyllning och
förslutning av tanden med temporär fyllning.
I åtgärderna ingår även besök för kontroll samt behandling vid efterbesvär, undantaget kirurgisk
behandling.
Avlägsnande av frakturerade rotkanalsfilar kan debiteras med åtgärd 999/S999 (Se sidan 28)
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
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503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare
Åtgärden är ersättningsberättigande hos annan behandlare än den som skall slutföra behandlingen.
521 Akut trepanation och kavumextirpation
OBSERVERA: Tanden får inte rensas vid samma besök.
522 Komplicerad kanallokalisation
Åtgärden används vid fastställande av rensdjup vid lokalisation av trång eller kraftigt böjd rotkanal
eller vid trepanering genom laboratorieframställd krona.
Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 521
523 Stiftborttagning
Apikalkirurgisk behandling
I åtgärd 541 och 542 Ingår alla material och moment vid behandling såsom operationsdukning,
blodstillning, suturering, postoperativ information samt vid behov kontrollröntgen.
I åtgärderna ingår även kontroll och efterbehandling inklusive suturtagning och behandling av
efterbesvär upp till 14 dagar efter behandlingstillfället.
541 Apikalkirurgisk behandling
541, S541
Normalarvode
S541H
Avser mer komplicerad apikalkirurgi. T ex flerrotiga tänder eller, pga anatomiska
förhållanden, svårbehandlade rotspetsar.
Tillämpligt även vid omfattande destruktioner där behov av benersättningsmaterial
och/eller membranteknik bedöms nödvändigt.
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

600

Bettfysiologiska åtgärder

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling, tandtekniskt arbete oavsett
framställningsmetod inklusive all materialkostnad
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
603 Reponeringsskena, per skena
Åtgärden är endast ersättningsberättigande för specialisttandläkare i bettfysiologi samt för tandläkare
under specialistutbildning när behandlingen sker vid utbildningsklinik inom bettfysiologi.
604 Mjukplastskena laboratorieframställd utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
606 Motorisk aktivering
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering
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700

Reparativa åtgärder

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling, såsom exkavering oavsett metod
nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå), torrläggning, putsning och polering, g av
ocklusionsanpassning samt vid behov kontrollröntgen.
Endast fyllningar utförda med fyllningsmaterial avsedda för permanent bruk är
ersättningsberättigande. Till fyllningsmaterial avsedda för permanent bruk räknas även inlägg eller
fasader inklusive dess cementering.
I åtgärderna ingår även återbesök för kontroll och justering.

Inlägg debiteras med tillägg till fyllningsåtgärden. Eventuell ädelmetall tillkommer. Se sidan 25.
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
701, S701
Normalarvode.
701L, S701L
Används vid flera mycket små fyllningar vid samma tillfälle.
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar
704, S704
Normalarvode.
704H, S704H
Omfattande/tidskrävande enytsfyllning.
704L, S704L
Används vid flera mycket små fyllningar vid samma tillfälle.
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd
Åtgärden kan endast användas tillsammans med åtgärd 707 och 811.

800

Protetiska åtgärder

Tandstödd protetik
I åtgärd 800-809 ingår alla material och moment vid behandling såsom nödvändig friläggning
(undantaget friläggning med lambå), exkavering och preprotetiska fyllningar, preprotetisk
bettslipning provisorium, cementering oavsett cementeringsmetod, ocklusionsanpassning, en
hygieninstruktion vid den nya konstruktionen samt vid behov kontrollröntgen. Tandtekniskt arbete
oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad.
I åtgärderna ingår även kontroll och justering upp till tre månader efter slutförande av åtgärden.
Observera: Protetiska arbeten debiteras vid det tillfälle patienten får med sig konstruktionen i
munnen för användning. Vid fasta konstruktioner oavsett temporär eller definitiv cementering.
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800 Permanent tandstödd krona, en per käke
Åtgärden går inte att kombinera med åtgärd 801, 804, 850, 852, 853, 926 eller 929 i samma käke,
samma dag.
800, S800
Avser krona utförd i metallkeramik eller fullkrona. Gjutmetall i form av titan eller
CoCr ingår i åtgärden. Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
800A, S800A
Urtagskrona. Avser krona utförd i metallkeramik eller fullkrona. Gjutmetall i form
av titan eller CoCr ingår i åtgärden. Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före
debitering
800B, S800B
Helkeramisk krona eller onlay, fastsatt med bondingteknik, keramisk krona med
aluminiumoxid- eller zirkoniumkärna. Kostnaden för bonding och keramiska
kärnor ingår.
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
Åtgärden går inte att kombinera med åtgärd 800 eller 850 i samma käke, samma dag.
801, S801
Avser krona utförd i metallkeramik eller fullkrona. Metall i form av titan eller
CoCr ingår i åtgärden. Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
801A, S801A
Urtagskrona. Avser krona utförd i metallkeramik eller fullkrona. Metall i form av
titan eller CoCr ingår i åtgärden. Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före
debitering.
801B, S801B
Helkeramisk krona eller onlay, fastsatt med bondingteknik, keramisk krona med
aluminiumoxid- eller zirkoniumkärna. Kostnaden för bonding och keramiska
kärnor ingår.
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
Kan inte kombineras med åtgärd 707
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led
804, S804
Hängande led i metall/keramik, metall/komposit. Metall i form av titan eller CoCr
ingår i åtgärden. Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
804A, S804A
Helkeramiska hängande broled med aluminiumoxid- eller zirkoniumkärna.
Kostnaden för keramiska kärnor ingår
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
805, S805
I metall. Metall i form av titan eller CoCr ingår i åtgärden. Kostnad för ev
ädelmetall läggs till priset före debitering.
805A, S805A
Helkeramik.
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes
Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led
Avser konstruktion med gjuten, fräst eller med 3D-teknik framställd inre del av metall.
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner
Innerkrona i metall. Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
Avser konstruktion utan metallstöd. Ersättningen skall ha en beräknad livslängd om minst sex
månader.
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Reparation av tandstödd protetik
I åtgärd 811-815 ingår alla material och moment vid behandling såsom nödvändig friläggning
(undantaget friläggning med lambå), exkavering och preprotetiska fyllningar, preprotetisk
bettslipning provisorium, cementering oavsett cementeringsmetod, ocklusionsanpassning, en
hygieninstruktion vid den nya konstruktionen samt vid behov kontrollröntgen. Tandtekniskt arbete
oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad.
I åtgärderna ingår även kontroll och justering upp till tre månader efter slutförande av åtgärden.
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd.
811, S811
Åtgärden avser cementering av lossnad konstruktion, per stöd.
811H, S811H
Åtgärden avser cementering av lossnad konstruktion, per stöd vid emaljretinerad
bro.
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
Åtgärden kan exempelvis användas vid uppbyggnad av hängande led när tandrot avlägsnats från krona
i bro, vid porslins- eller akrylatfrakturer som lagas med composit eller intraradikulär stiftförankring
vid trepanationshål genom krona.
813 Broreparation med tandteknisk insats
Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering. Vid rapportering i IT-systemet anges
tandposition
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering. Vid rapportering i IT-systemet anges
tandposition
815 Sadelkrona
Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
Avtagbar protetik
I åtgärd 822-829 ingår alla material och moment vid behandling såsom retentionsanalys, preparation
av ocklusala stöd eller förningsplan, ocklusionsanpassning samt en hygieninstruktion vid den nya
konstruktionen. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad
om inte annat anges i åtgärdstexten.
I åtgärderna ingår även kontroll och justering upp till tre månader efter slutförande av åtgärden om
inte annat anges i åtgärdstexten. Justering ingår dock inte om tandborttagning inom protesområdet
skett inom ett år innan protesen slutförts.
Observera: Protetiska arbeten debiteras vid det tillfället patienten får med sig konstruktionen i
munnen för användning.
822 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder
Bockade klamrar samt kontroll och justering upp till en månad efter slutförande ingår.
Vid kronfraktur där roten skall vara kvar exempelvis för kommande behandling med pelare och krona
kan denna åtgärd användas tillsammans med tillstånd 5006.
823 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
Bockade klamrar samt kontroll och justering upp till en månad efter slutförande ingår.
Vid kronfraktur där roten skall vara kvar exempelvis för kommande behandling med pelare och krona
kan denna åtgärd användas tillsammans med tillstånd 5006.
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad
Observera: Klamrar i draget material (klasp och lod i ädelmetall) ingår i priset.
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825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona,
innerkrona eller attachments
Observera: Klamrar i draget material (klasp och lod i ädelmetall) ingår i priset
826 Attachments, per styck, material
Åtgärden är beräknad på plastattachments. Faktisk kostnad utöver vårt pris 100 kr läggs till åtgärden.
827 Hel underkäksprotes
827, S827
Normalarvode
S827H
Särskilt komplicerad underkäksprotes.
Även dentalt stödd täckprotes debiteras enligt denna åtgärd.
828 Hel överkäksprotes
828, S828
Normalarvode
S828H
Särskilt komplicerad överkäksprotes.
Även dentalt stödd täckprotes debiteras enligt denna åtgärd.
829 Immediatprotes, hel käke
Justering och rebasering ingår inte i åtgärden.
Reparation av avtagbar protes
I åtgärd 831-839 ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett
framställningsmetod inklusive all materialkostnad om inte annat anges i åtgärdstexten.
I åtgärderna ingår även kontroll och justering upp till tre månader efter slutförande av åtgärden.
831 Justering av avtagbar protes
Kan debiteras när:
en månad gått efter utlämning av partiell protes utan metallskelett
tre månader gått efter utlämning av partiell protes med metallskelett
tre månader gått efter utlämning av hel över- eller underkäksprotes
vid justering av immediatprotes hel käke vid kontrollbesök även inom tre månader efter
utlämning
vid justering av protes där tandborttagning skett i protesområdet inom ett år innan protesen
slutfördes
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand
Direktrebasering utan avtryck debiteras enligt denna åtgärd.
833 Rebasering av protes
834 Lagning av protes där avtryck krävs
834, S834
Normalarvode
834H, S834H
Omfattande lagning med höga tandtekniska arvoden. Åtgärden kan exempelvis
användas vid utbyte av slitna proteständer.
Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
835 Rebasering och lagning av protes
Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
836 Komplicerad lagning av protes.
Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
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837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till
befintlig protes.
Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
839 Inmontering av förankringselement, per käke
Används vid rebasering av täckprotes med samtidig inmontering av förankringselement.
Övriga åtgärder vid bettrehabilitering, behandling av käkfunktionsstörning eller av bettavvikelse
I åtgärd 845-848 ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett
framställningsmetod inklusive all materialkostnad.
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning
Används endast vid tillstånd 5071, 5072, 5907 samt 5914. Innefattar i förekommande fall modeller.
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering
Används endast vid tillstånd 3162 eller 5042. Uppföljning av funktion och effekt ingår upp till sex
månader efter utlämnandet.
847 Klammerplåt
Används endast vid tillstånd 5042 och 5914. Uppföljning av funktion och effekt ingår upp till sex
månader efter utlämnandet.
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition
Används endast vid tillstånd 3162 eller 5042
Implantatprotetiska åtgärder
I åtgärd 850-865 ingår alla material om inte annat anges i åtgärdstexten, alla moment vid behandling
såsom provisorium på implantatet, förslutning, cementering, ocklusionsanpassning, en
hygieninstruktion vid den nya konstruktionen samt vid behov kontrollröntgen. Tandtekniskt arbete
oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad om inte annat anges i åtgärdstexten.
I åtgärderna ingår även kontroll och justering upp till tre månader efter slutförande av åtgärden.
Observera: Protetiska arbeten debiteras vid det tillfället patienten får med sig konstruktionen i
munnen för användning.
850 Implantatstödd krona, en per käke
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 800, 801, 804, 852, 853, 926 eller 929 i samma käke,
samma dag. Distanser debiteras separat enligt åtgärd 858.
Vid skruvretinerade singelkronor med integrerad distans/kopplingskomponent debiteras även
tilläggåtgärden 859 som avser merkostnad för denna teknik.
850, S850
Avser krona utförd i metallkeramik eller fullkrona. Metall i form av titan eller
CoCr ingår i åtgärden. Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering
850A, S850A
Helkeramisk krona med aluminiumoxid- eller zirkoniumkärna. Kostnad för
keramiska kärnor ingår.
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852 Implantatstödd krona, flera i samma käke
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 800 eller 850 i samma käke, samma dag. Distanser
debiteras separat enligt åtgärd 858.
Vid skruvretinerade singelkronor med integrerad distans/kopplingskomponent debiteras även
tilläggåtgärden 859 som avser merkostnad för denna teknik.
852, S852
Avser krona utförd i metallkeramik eller fullkrona. Metall i form av titan eller
CoCr ingår i åtgärden. Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
852A, S852A
Helkeramisk krona med aluminiumoxid- eller zirkoniumkärna. Kostnad för
keramiska kärnor ingår.
853 Hängande led vid implantatstödd bro
853, S853
Hängande led i metall/keramik, metall/komposit. Metall i form av titan eller CoCr
ingår i åtgärden. Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
853A, S853A
Helkeramiska hängande broled med aluminiumoxid- eller zirkoniumkärna.
Kostnaden för keramiska kärnor ingår.
854 Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led
Avser konstruktion med metallskelett.
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat
856 Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led
Konstruktionen skall ha en beräknad livslängd om minst sex månader.
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd
krona, per implantat
858 Distans inklusive distansskruv, per styck
Avser distans som skruvas fast separat från kron- eller brodel. I åtgärden ingår en kostnad upp till
1295 kronor per implantat. Överskjutande kostnad läggs till priset före debitering. Kostnad för läkhätta
ingår i åtgärden.
859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck,
tilläggsåtgärd
Avser integrerad distans/kopplingskomponent som cementeras i den implantatstödda kronan. Åtgärden
är endast ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 850 och 852 för en separat implantatstödd
krona. Åtgärden är inte ersättningsberättigande för en implantatstödd krona som ingår i en
brokonstruktion. I åtgärden ingår distanskostnad.
861 Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat
Distanser debiteras separat enligt åtgärd 858
Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
862 Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat
Distanser debiteras separat enligt åtgärd 858
Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
863 Implantatstödd bro i överkäke på sex implantat eller fler
Distanser debiteras separat enligt åtgärd 858
Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
865 Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat
Distanser debiteras separat enligt åtgärd 858
Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
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Täckprotes på implantat
I åtgärd 871 – 878 ingår alla material om inte annat framgår av åtgärdstexten, alla moment vid
behandling såsom preprotetisk bettslipning, förslutning, ocklusionsanpassning, en hygieninstruktion
vid den nya konstruktionen samt vid behov kontrollröntgen. Tandtekniskt arbete oavsett
framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad om inte anges i åtgärdstexten.
I åtgärderna ingår även kontroll och justering upp till tre månader efter slutförande av åtgärden.
871 Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i
underkäke på implantat oavsett antal implantat
I åtgärden ingår två distanser till en kostnad av 1295 kr/st. Kostnader utöver 2 distanser á 1295 kr/st
skall läggas till åtgärdspriset.
872 Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat
I åtgärden ingår tre distanser till en kostnad av 1295 kr/st. Kostnader utöver 3 distanser á 1295 kr/st
skall läggas till åtgärdspriset.
873 Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler
I åtgärden ingår fyra distanser till en kostnad av 1295 kr/st. Kostnader utöver 4 distanser á 1295 kr/st
skall läggas till åtgärdspriset.
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat
Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat
Kostnad för ev ädelmetall läggs tillpriset före debitering.
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat
Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement
878 Förankringselement täckprotes, per styck
Reparation av implantat och implantatstödd protetik
I åtgärd 880-884 ingår alla material om inte annat anges i åtgärdstexten, alla moment vid behandling
såsom provisorium på implantatet, förslutning, cementering, ocklusionsanpassning, en
hygieninstruktion vid den nya konstruktionen samt vid behov kontrollröntgen. Tandtekniskt arbete
oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad om inte annat anges i åtgärdstexten.
I åtgärderna ingår även kontroll och eventuell justering upp till tre månader efter slutförande av
åtgärden.
881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande
881, S881
Normalarvode
881L, S881L
Enklare reparation exempelvis vid förlust av fyllning i skruvschakt
Avser reparation utan tandteknisk insats.
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats.
I åtgärden ingår inte hängande led, distansskruv eller fästskruv/broskruv
För avmontering av konstruktionen debiteras åtgärd 893 eller 895
För återmontering av konstruktionen debiteras åtgärd 894 eller 896
Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
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884 Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs
I åtgärden ingår inte hängande led i ny brodel, distansskruv eller fästskruv/broskruv
För avmontering av konstruktionen debiteras åtgärd 893 eller 895
För återmontering av konstruktionen debiteras åtgärd 894 eller 896
Åtgärden inkluderar metallkostnaden vid utförande av metallbackings.
888 Fästskruv/broskruv, per styck
I åtgärden ingår en fästskruv/broskruv till en kostnad av 185 kr. Komponentkostnad utöver 185 kr
skall läggas till åtgärdspriset.
889 Distansskruv, per styck
I åtgärden ingår en distansskruv till en kostnad av 380 kr. Komponentkostnad utöver 380 kr skall
läggas till åtgärdspriset.
892 Läkdistans, per styck
Används i samband med avlägsnande av befintlig konstruktion som inte kan återmonteras.
893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre stöd
Åtgärden är ersättningsberättigande en gång för aktuell skada eller aktuell behandling oavsett antal
besök, inte heller när ny konstruktion utförs.
894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat
Åtgärden är ersättningsberättigande en gång för aktuell skada eller aktuell behandling oavsett antal
besök, inte heller när ny konstruktion utförs.
895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler stöd
Åtgärden är ersättningsberättigande en gång för aktuell skada eller aktuell behandling oavsett antal
besök, inte heller när ny konstruktion utförs.
896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler stöd
Åtgärden är ersättningsberättigande en gång för aktuell skada eller aktuell behandling oavsett antal
besök, inte heller när ny konstruktion utförs.

Tandreglering och utbytesåtgärder
Tandreglering
I åtgärd 900-908 ingår alla material och moment vid fullständig ortodontisk behandling såsom
fotodokumentation, kefalometrisk mätning och analys, en hygieninstruktion vid utlämnandet av
apparaturen samt retentionsapparatur (fast eller avtagbar) Tandtekniskt arbete oavsett
framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad.
I åtgärderna ingår även besök för kontroll av retentionsapparatur upp till ett år efter avslutad aktiv
behandling.
Tillägg till åtgärderna kan göras för lingual ortodonti, Incognito lite och för invisalign. Se sidan 25.
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader
Åtgärden avser behandling i ena eller båda käkarna
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1år
902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
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903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år
905 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år
906 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5år
907 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
908 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år
RUTINER FÖR DEBITERING UNDER RETENTIONSFAS
Ortodontisk behandling
Under det man behandlas på ortodonti genomgår man först en aktiv tandregleringsfas där tänder
flyttas. Därefter övergår det till en retentionsfas med retentionsapparatur (vanligen
duranskena/retainer) där man strävar efter att bibehålla uppnått resultat, den fasen är normalt två år.
Första året i retentionsfas är man fortfarande inskriven på Ortodonti.
Efter ett år avslutas patienten på Ortodonti. Patienten informeras vad som gäller framöver, epikris
skrivs i Lifecare med information om hur länge patienten rekommenderas använda duranskena/retainer
etcetera. Därefter får allmäntandläkare vid behov göra eventuella nödvändiga justeringar och
omgörningar av retentionsapparatur.
Bakgrund debitering barn och unga
I vårdval Östergötland uppges i introduktionstexten att Region Östergötland ansvarar för att alla barn
och unga som är folkbokförda i länet regelbundet erbjuds avgiftsfri fullständig allmäntandvård och
erforderlig specialisttandvård till och med det år de fyller 23 år. Därefter omfattas individen av statligt
tandvårdsstöd och betalar enligt tandvårdstaxa.
I normalfallet skall vården planeras så att den är avslutad under det år individen fyller 23 år. När
tandvården fördröjs på grund av resursbrist eller av tandläkarens/klinikens prioriteringar ska
behandlingen slutföras utan avgift för den unga. Tandläkaren/kliniken skall i dessa fall stå för
tandvårdskostnaden (Vårdval Östergötland 2021-01-01 avsnitt 1.4.7).
Debitering under retentionsfas - omgörningar
Alla kostnader är fria för barn och unga och det innebär att under de två åren under retentionsfas ska
de ej debiteras om retentionsapparatur behöver göras om.
Passerar de under tiden det år de fyllt 23 år ska de ändå ha fri kostnad så att två års retentionsfas
uppnås om så är planerat. Se till att det blir rätt i Lifecare så det inte felaktigt debiteras patienten.
Vuxna som har behandlats med ortodonti har ett års garanti på retentionsapparatur, därefter får de
betala eventuella omgörningar själva. De har fått information muntligt och skriftligt om detta på
ortodonti i samband med behandlingsstart.
Skulle en längre retentionstid än två år behövas, betalar de som är vuxna och som omfattas av det
statliga tandvårdsstödet alltid kostnader för omgörning av retentionsapparatur enligt gällande taxa efter
år två.
Åtgärder som ska registreras i behandlingsplanen
Retainer - omgörning
282/S282 Retainer
I åtgärden ingår alla moment vid framställning av ny retainer inklusive avtryck, laboratoriekostnader
och fastsättning.
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Retainer som lossnat
301-302/S301-S302 Sjukdomsbehandlande åtgärd
Om en retainer lossnat och skaver, kan dessa åtgärder användas när man sätter fast retainern igen
(tillstånd 3071, traumatiska sår).
999/S999 Övrigt
Fastsättning av lossad befintlig retainer registreras med åtgärd 999/S999. Här utgår inget statligt
tandvårdsstöd utan vuxna betalar 100%. Rekommenderad kostnad: samma som beloppen vid
åtgärderna 301-302/S301-S302.
Duranskena
283/S283 Duranskena
I åtgärden ingår alla moment vid framställning av Duranskena inklusive avtryck, laboratoriekostnader
och utlämning.
Vid slarv under retentionsfas
Retentionsfasen är en viktig del under den ortodontiska behandlingen. Avslutas den fasen för tidigt
recidividerar ofta bettet och behandlingsresultatet förloras. Barn och unga ska inte tvingas avstå att
fullfölja behandling om deras vårdnadshavare inte har råd att betala om de tappat bort sin
tandställning/retentionsapparatur.
Utbytesåtgärd krona
I utbytesåtgärderna för krona ingår alla material och moment vid behandling såsom nödvändig
friläggning (undantaget friläggning med lambå) exkavering och preproteiska fyllningar, preprotetisk
bettslipning, provisorium, cementering oavsett cementeringsmetod, ocklusionsanpassning, en
hygieninstruktion vid den nya konstruktionen samt vid behov kontrollröntgen. Tandtekniskt arbete
oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad.
I åtgärderna ingår även kontroll och justering upp till tre månader efter slutförande av åtgärden.
921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning vid defekt eller
substansförlust, fram- eller hörntand
Utbyte sker mot åtgärd 703.
921, S921
Avser krona utförd i metallkeramik eller fullkrona. Metall i form av titan eller
CoCr ingår i åtgärden. Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
921B, S921B
Helkeramisk krona eller onlay, fastsatt med bondingteknik, keramisk krona med
aluminiumoxid- eller zirkoniumkärna. Kostnaden för bonding och keramiska
kärnor ingår.
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
Utbyte sker mot åtgärd 706.
922, S922
Avser krona utförd i metallkeramik eller fullkrona. Metall i form av titan eller
CoCr ingår i åtgärden. Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
922B, S922B
Helkeramisk krona eller onlay, fastsatt med bondingteknik, keramisk krona med
aluminiumoxid- eller zirkoniumkärna. Kostnaden för bonding och keramiska
kärnor ingår.
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Utbytesåtgärder implantat i entandslucka
Utbytesåtgärderna för behandling med implantat är uppdelade i en kirurgisk och en protetisk åtgärd
vilka avslutas var för sig.
I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling såsom provisorium på implantat,
ocklusionsanpassning, en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen samt vid behov
kontrollröntgen. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad.
I åtgärderna ingår även efterkontroller och justering upp till tre månader efter slutförande av
åtgärden.
925 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande
tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation.
Utbyte sker mot åtgärd 801.
I åtgärdspriset ingår ett implantat inklusive täckskruv och eventuell läkdistans till
en kostnad av 2940 kr. Implantatkostnader utöver 2940 kr skall läggas till
åtgärdspriset.
925, S925
Avser enstegsteknik
925A, S925A
Avser tvåstegsteknik inkluderande kirurgisk friläggning
926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande
tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona.
Utbyte sker mot åtgärd 801 och åtgärd 804.
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 800 eller 850 i samma käke, för samma
patient under samma dag
Åtgärdspriset baseras på implantatstödd krona och integrerad
distans/kopplingskomponent.
926, S926
Avser krona utförd i metallkeramik eller fullkrona. Metall i form av titan eller
CoCr ingår i åtgärden. Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
926B, S926B
Helkeramisk krona, keramisk krona med aluminiumoxid- eller zirkoniumkärna.
Kostnaden för keramiska kärnor ingår.
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande
tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som
utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation.
Utbyte sker mot åtgärd 804.
I åtgärdspriset ingår ett implantat inklusive täckskruv och eventuell läkdistans till
en kostnad av 2940 kr. Implantatkostnader utöver 2940 kr skall läggas till
åtgärdspriset.
928, S928
Avser enstegsteknik
928A, S928A
Avser tvåstegsteknik inkluderande kirurgisk friläggning
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande
tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet
beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona.
Utbyte sker mot åtgärd 801
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 800 eller 850 i samma käke, för samma
patient under samma dag.
Åtgärdspriset baseras på implantatstödd krona och integrerad
distans/kopplingskomponent.
929, S929
Avser krona utförd i metallkeramik eller fullkrona. Metall i form av titan eller
CoCr ingår i åtgärden. Kostnad för ev ädelmetall läggs till priset före debitering.
929B, S929B
Helkeramisk krona, keramisk krona med aluminiumoxid- eller zirkoniumkärna.
Kostnaden för keramiska kärnor ingår.
Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka.
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I utbytesåtgärderna för ortodontisk slutning av entandslucka ingår alla material och moment vid
fullständig ortodontisk behandling såsom fotodokumentation, kefalometrisk mätning och analys,
retentionsapparatur (fast eller avtagbar), en hygieninstruktion vid utlämnande av apparaturen samt
besök för kontroll av retentionsapparatur upp till ett år efter avslutad aktiv behandling.
Om ytterligare tandlucka skapas i terapeutiskt syfte för att kunna genomföra behandlingen ingår
slutning av den terapeutiskt skapade luckan i behandlingen av den ursprungliga tandluckan.
I åtgärderna ingår även tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad.
940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande
tandstödd bro
Utbyte sker mot två åtgärd 801 och en åtgärd 804. Kostnaden debiteras enligt
faktiskt utförd åtgärd 900 till 908 eller S900 till S908
941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande
tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet
beräknas på
Utbyte sker mot åtgärd 801 och åtgärd 804. Kostnaden debiteras enligt faktiskt
utförd åtgärd 900 till 908 eller S900 till S908

1-10 Frisktandvårdsavtal/abonnemang för en treårsperiod, per år
I Frisktandvårdsavtalet ingår den tandvård som är ersättningsberättigade enligt det statliga tandvårdsstödet som patienten är i behov av och som ingår i tillståndsserierna 1000, 2000, 3000, 4000, dvs:
- Undersökningar och utredningar
- Hälsofrämjande insatser
- Behandling av sjukdoms- och smärttillstånd inkluderande alla typer av bettskenor
- Reparativ vård inkluderande kronterapi
Detta innebär att tandvård som definieras som rehabiliterande/habiliterande vård, dvs tillstånd i 5000serien, i det statliga tandvårdsstödet inte ingår i Frisktandvårdsavtalet. Vid behov av
rehabiliterande/habiliterande vård debiteras den enligt Taxa 2008 och är då karensgrundande i sig.
Tandvård som inte ingår i det statliga tandvårdsstödet ingår inte heller i Frisktandvårdsavtalen och inte
heller skador till följd av olycksfall eller arbetsskador liksom borttappade bettskenor.
Rutiner för debitering av ortodonti under retentionsfas: Se sidan 20
Specialisttandvård ingår om den vård som utförs ingår i tillståndsserierna 1000, 2000, 3000, och 4000
enligt ovan.
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Tillägg till åtgärd
T Tillägg ädelmetall åtgärd 800, 801, 802, 804, 805, 806, 808, 813, 814, 815, 834-837, 850, 852,
853, 861-865, 874-876, 883, 884, 921, 922, 926, 929 faktisk kostnad
T

Tillägg attachment och förankringselement upp till faktisk kostnad

T

Tillägg implantatkomponenter upp till faktisk kostnad

T

Tillägg vid membranteknik till åtgärd 427/S427, 430/S430 upp till faktisk kostnad

T

Tillägg benersättningsmaterial till åtgärd 428/S428, 431/S431, 432/S432 överstigande
1800kr upp till faktisk kostnad.

T

Tillägg membran (GTR) eller emaljmatrixprotein till åtgärd 446 överstigande referenspris

T

Tillägg benersättningsmaterial till åtgärd 447 överstigande referenspris

T

Tillägg inlägg till åtgärd 701-706, S701-S706. Eventuell ädelmetall tillkommer.

T

Tillägg lingual ortodonti till åtgärd 901-904, ädelmetall tillkommer

T

Tillägg lingual ortodonti till åtgärd 905-908, ädelmetall tillkommer

T

Tillägg lingual ortodonti av mindre omfattning, ex Incognito lite till åtg 900, 901, 905,
ädelmetall tillkommer

T

Tillägg ortodonti med skenor, ex invisalign till åtg 900 - 908 upp till faktisk kostnad
Faktisk kostnad utgörs i huvudsak av kostnaden för tandteknik

T

Helgjour tillägg, behandling upp till 30 min

T Helgjour, tillägg, behandling mer än 30 min
Vid helgjour läggs tilläggen på aktuell åtgärd. Då flera åtgärder används fördelas tillägget mellan dem,
företrädesvis på åtgärder som ligger under referenspriset för att gynna patienten vid ackumulering av
karens. Helgjourstillägg kan inte debiteras inom ramen för regionens tandvårdsstöd.
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Övriga åtgärder utanför det statliga tandvårdsstödet

Till åtgärderna 1000/S1000, 1001/S1001, 1002/S1002, 5000, 6000/S6000, 281/S281, 282/S282,
283/S283, 681/S681, 682, S682, 683/S683, 849/S849, 971/S971, S129, S130 skall tillstånd 6666
användas vid registrering i Lifecare Dental.
1000, S1000 Mertid vid AFL-taxa, tandläkare
Tidstillägg motsvarande 2340 kr/timme för tandläkare resp. 2820 kr/timme för specialisttandläkare,
vid nödvändig tandvård och tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom
eller funktions nedsättning då extra tid behövs runt behandlingen pga. patientens sjukdom/funktionsnedsättning, tex för att förflytta patient från rullstol till behandlingsstol. Utförd tandvård debiteras som
vanligt. Åtgärden kan också användas även vid led i kortvarig sjukdomsbehandling exempelvis vid
inledande behandling av extrem tandvårdsrädsla och vid justering snarkskenor, obturatorproteser och
epiteser då längre tid än tre månader gått efter utlämning liksom vid oralmotorisk träning för
debitering av utförd vård. (Se även åtgärd 001 nedan)
1001, S1001 Mertid vid AFL-taxa, tandhygienist
Tidstillägg motsvarande 1200 kr/timme för tandhygienist vid nödvändig tandvård och tandvård för
personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning då extra tid
behövs runt behandlingen pga. patientens sjukdom/funktionsnedsättning, tex för att förflytta patient
från rullstol till behandlingsstol. Utförd tandvård debiteras som vanligt. Åtgärden kan också användas
även vid led i kortvarig sjukdomsbehandling exempelvis vid inledande behandling av extrem
tandvårdsrädsla och vid tobaksavvänjning.
1002, S1002 Mertid vid AFL-taxa, tandsköterska
Tidstillägg motsvarande 600 kr/timme för tandsköterska Används exempelvis vid inledande
behandling av extrem tandvårdsrädsla och vid tobaksavvänjning.
5000
Fullständig urrensning av tand på jourpatient
Tidsdebitering motsvarande 2340 kr/timme. Om patient endast får en tand fullständigt rensad men ej
återkommer till FTV för rotfyllning kan den fullständiga upprensningen debiteras med åtgärd 5000
och tid.
Om patienten återkommer för rotfyllning inom rimlig tid ändras åtgärd 5000 till ”ej patientavgift” på
den ekonomiska översikten, EÖ. Härvid uppkommer ett tillgodo som patienten kan tillgodoräkna sig
vid betalningen av rotfyllningsåtgärden som alltså debiteras som vanligt. OBS Rör inte eventuellt
uttagna fakturor.
Uppbyggnad av frakturerad tand eller temporär krona kan debiteras genom åtgärd 302.
6000, S6000 Munskärm vid oralmotorisk behandling, tandläkare
Tidsdebitering motsvarande 2340 kr/timme för tandläkare resp. 2820 kr/timme för specialisttandläkare
Kostnad för tandteknik skall räknas in i tidsdebiteringen.
Avser behandling av patienter inom gruppen F9, orofacial funktionsnedsättning inom ”Tandvård för
personer med stora tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning”.
Uteblivande och sena återbud
Med sent återbud menas återbud som inkommer senare än 24 timmar före bokad tid.
Ubb, Subb
Uteblivande eller sent återbud. Barn och unga vuxna
Avser barn och unga vuxna upp till och med 23års ålder oavsett bokad tid.
ubv
Uteblivande eller sent återbud vuxna, kortare tid
Avser bokad tid mindre än 30 minuter. Oavsett behandlarkategori.

26(33)

Subv
Uteblivande eller sent återbud hos specialisttandläkare, vuxna, kortare tid
Avser bokad tid mindre än 30 minuter.
Ubm
Uteblivande eller sent återbud vuxna, längre tid
Avser bokad tid 30 minuter eller mer. Oavsett behandlarkategori.
Subm
Uteblivande eller sent återbud hos specialisttandläkare, vuxna, längre tid
Avser bokad tid 30 minuter eller mer.
Subh
Uteblivande eller sent återbud hos tandhygienist/tandsköterska, kortare tid
Avser bokad tid mindre än 30 minuter inom specialisttandvården.
Subhm
Uteblivande eller sent återbud hos tandhygienist/tandsköterska, längre tid
Avser bokad tid 30 minuter eller mer inom specialisttandvården.
ubl, Subl
Uteblivande eller sent återbud, AFL-taxa
Kostnad för uteblivande är inte frikortsgrundande. Kostnaden kan aldrig debiteras Regionens
tandvårdsenhet.
OBS: Debitering av asylsökande som uteblir kan ej göras, gäller både barn och vuxna.
inr, Sinr
Intyg
Debitering kan ske för ett skriftligt intyg, som på begäran lämnas till t ex försäkringsbolag eller polis.
Terapiförslag och kostnadsuppgift ingår undersökningsåtgärderna i det statliga tandvårdsstödet och
kan, vid mer omfattande undersökningar/utredningar, debiteras enligt åtgärd 103, 107, 108.
001
Oralmotorisk träning.
Statistikåtgärd som rapporteras till socialstyrelsen vid varje behandlingstillfälle. Vid registrering i
Lifecare används Tillstånd 0001
Åtgärden avser oralmotorisk träning med exempelvis stimuleringsplåtar, Therabite etc. företrädesvis
inom gruppen ”tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning”. Den ekonomiska debiteringen sker med åtgärd 1000, S1000.
S129
MR-undersökning av käkleder
Kan endast debiteras av specialist i odontologisk radiologi.
S130
Helstatus. Radiologisk infektionsutredning
Kan endast debiteras av specialist i odontologisk radiologi.

281, S281

Tandskydd, inklusive tandteknik

282, S282

Retainer

283, S283

Duranskena

I åtgärden ingår alla moment vid framställning av ny retainer inklusive avtryck, laboratoriekostnader
och fastsättning.
Fastsättning av befintlig retainer debiteras patienten i 100% förslagsvis med åtgärd 999, S999 om det
gått mer än ett år efter avslutad ortodontisk behandling
I åtgärden ingår alla moment vid framställning av ny Duranskena inklusive, i förekommande fall,
avtryck, laboratoriekostnader och utlämning
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681, S681
Apnéskena
Vid diagnostiserad apné.
I åtgärden ingår allt som krävs för en färdig produkt inklusive inslipning, justeringar och
efterkontroller i ett år. Här debiteras även ”Modaris” skenan. Vid registrering i Lifecare Dental
används Tillstånd 8166.
682, S682
Snarkskena
Vid ”social” snarkning. I åtgärden ingår allt som krävs för en färdig produkt inklusive inslipning,
justeringar och efterkontroller i ett år. Vid registrering i Lifecare Dental används tillstånd 6666. Kan ej
debiteras inom ramen för regionens tandvårdsstöd.
683, S683
Reparation av Apnéskena . Tandteknisk insats krävs
Vid registrering av reparation Apnéskena mot tandvårdsenheten i Lifecare Dental används tillstånd
8166.
Vid registrering av reparation Snarkskena i Lifecare Dental Används tillstånd 6666
999, S999
Övrigt, belopp
Åtgärden kan användas vid åtgärder som inte finns i det statliga tandvårdsstödet. Åtgärden används
efter dokumenterad överenskommelse med patienten.
Exempel på behandlingsmoment som kan debiteras med denna åtgärd är fastsättning av lossnad
retainer under förutsättning att den inte skaver (se även sidan 21) eller avlägsnande av frakturerade
rotkanalsfilar. Frakturerade rotkanalsfilar skall anmälas till LÖF som behandlingsskada och den
ersättning som då ges ut skall bland annat kompensera den kostnad som uppkommer vid avlägsnandet.
AFL
Hälso- och sjukvårdsavgift
200kr oavsett behandlarkategori. Högkostnadsbeloppet är från 2019-01-01 1150kr
För personer 85år och äldre är hälso- och sjukvårdsavgiften 0kr
estet
Estetisk/kosmetisk behandling
Skatteverket skriver: ”Estetiska operationer och behandlingar i munhålan som görs i rent kosmetiskt
syfte utan att vara medicinskt motiverade är skattepliktiga tjänster. Utmärkande för sådana ingrepp är
att de utförs uteslutande i syfte att förändra och/eller förbättra utseendet och bara utförs som en följd
av patientens eget önskemål.”
Estetisk tandvård kan vara av olika karaktär, allt från tandblekning och tandsmycken till fyllningar,
kronor och ortodontisk behandling samt även annan behandling som sker till följd av dessa åtgärder.
Den här typen av behandlingar är alltså skattepliktiga tjänster och ska momsredovisas. Åtgärden estet
hanteras på samma sätt som vid försäljning av munhygienartiklar i Lifecare Dental.
För estetiska behandlingar där motsvarande åtgärder finns i det statliga tandvårdsstödet och som därför
är prissatta i vår prislista skall detta pris användas men med tillägg för moms.
Exempel 1: En missfärgad treytsfyllning på en framtand (åtgärd 703) byts på estetisk indikation. Priset
för denna ”estetiska” fyllning blir då 1275 kr x 1,25 = 1594 kr.
Exempel 2: En skalfasad (åtgärd 800B) utförs på estetisk indikation. Priset på denna blir då 7100 kr x
1,25 = 8875 kr.
Vid andra behandlingar, såsom blekning och tandsmycken, får en bedömning av kostnaden göras i det
enskilda fallet inkluderande material och total tidsåtgång inklusive eventuell avtryckstagning för
blekningsskenor, framställning av dessa, utprovning, instruktion och kontroll för resp. yrkeskategori
baserat på 600kr/timme för tandsköterska, 1200kr/timme för tandhygienist, 2340kr/timme för
allmäntandläkare och 2820kr/timme för specialisttandläkare.
Sed/Ssed
Sedering
Peroral eller rektal sedering företrädesvis med Midazolam. Debiteras efter dokumenterad
överenskommelse med patienten.
Observera: För patientkategorier som debiteras enligt Hälso- och sjukvårdens avgiftssystem debiteras
sedering med åtgärd 1000/S1000, 1001/S1001, 1002/S1002 Mertid.
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Debitering inom Regionens tandvårdsstöd för behandling där
tillstånd saknas i det statliga tandvårdsstödet
S9 Tandvård på patienter som utreds och behandlas på grund av allvarlig sömnapné
Tillstånd 8166 används vid registrering i Lifecare Dental av åtgärd 681 och 683.
S11 Tandvårdsbehandling på patienter som får fyllningar utbytta på grund av avvikande
reaktioner mot dentala material
Tillstånd 8255 används vid registrering i Lifecare Dental för samtliga åtgärder som ingår i denna
grupp.
S12 Tandvård till patienter som får fyllningar utbytta som led i medicinsk rehabilitering i
samband med långvariga sjukdomssymptom
Tillstånd 8255 används vid registrering i Lifecare Dental för samtliga åtgärder som ingår i denna
grupp.

