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ÅTGÄRDSKATALOG FÖR TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER  
FR.O.M. 1.4.2000 

ALLMÄNNA ANVISNINGAR 

1 Åtgärdsarvode betalas i samband med besök för varje i åtgärdska-
talogen nämnd åtgärd som tandläkaren utför, om inte annat anges 
vid respektive åtgärd. 

2 Alla åtgärder som är nödvändiga för utförandet av en åtgärd ingår i 
åtgärden, om de inte nämns separat i åtgärdskatalogen. 

3 Särskilt viktigt är att den tid som används för behandling av patienten 
och de därvid utförda åtgärderna står i rätt proportion till varandra. 

ÅTGÄRDSKATALOG 

(THL = åtgärdsgrupp) 

THL Ersättningsgilla åtgärder 

THL 1 

101 Kort delundersökning eller annan tidsmässigt motsvarande  
undersökning 

Återkontroll av s.k. riskpatient samt efterkontroll med anledning 
av olycksfall. Kod 101 används för återkontroll av riskpatient  
eller för undersökning av s.k. värkpatient. Kommer i fråga vid 
värkjour, varvid man inte kan fakturera enligt koden THL 218  
eller THL 411.  

102 Tolkning av laboratorie-, saliv-, blod- och svampkulturprov samt 
patologiskt prov 

Vårdanvisningar och/eller medicinordinationer eller vård- 
hänvisning ges på basis av tolkningen av provresultaten.  
Gäller även tolkning av penslingsprov från rotkanal. 

103 Kontroll efter kirurgiska åtgärder 

På förhand överenskommen uppföljning av kirurgiska (även  
parodontologiska) åtgärder inklusive  behövliga behandlings- 
åtgärder utförd av tandläkare som remitterat patient till special-
vård. Innefattar t.ex. uppföljning av sårläkning, borttagning av 
suturer, sårrengöring. 

104 Behandling av slemhinnesjukdomar, per besök 
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THL Ersättningsgilla åtgärder 

T.ex. kryobehandling eller lokal medicinbehandling, per besök. 
Gäller inte åtgärder som räknas till koden THL 216. 

105 Biopsi 

Gäller endast ifall biopsin utförs som en separat åtgärd. 

107 Vårdbesök för enklare tandreglering 

Insättning av kryssdrag (inkl. knappar och instruktioner för  
användning). 

Vårdbesök som gäller extraoralt drag.  

Cementerad ring, per tand. 

Inprovning av löstagbar apparatur, instruktion i användningen el-
ler aktivering av apparatur.  

Uppföljningsbesök. 

Avtryckstagning, antingen för planering eller apparatur. 

Avlägsnande av fast apparatur, per käke (högst 6 bracketter). In-
nefattar avlägsnande av apparatur, avlägsnande av cement 
och/eller bindplast från tänderna samt vid behov fluorbehand-
ling. 

Om man ursprungligen planerat och reserverat tillräckligt med 
tid under samma besök för flera av ovan nämnda åtgärder, kan 
man anteckna koden THL 107 flera gånger. 

108 Individuell ortodontisk screeningundersökning 

Bedömning av huruvida ortodontisk vård behövs och om sådan 
skall ges. Skall ske på mottagningstid som reserverats för  
patienten för just denna åtgärd. Arvodet betalas endast till en 
tandläkare åt gången. 

110 Bedövning  

Bedövning, per besök. Gäller bara vid åtgärd som medför  
plombering och vid parodontologisk behandling. 

111 Behandling av tand- och tandköttsinflammation, per besök  
(ca 10 min.) 

Borttagning av litet tandsten och mjuka beläggningar = förutsätt-
ningar skapas för patienten att sköta tänderna. CPI = 2. 

112 Fissurförsegling/käkhalva 

113 Fyllning på en yta inom kindtandsområdet fr.o.m. tand 3 

THL 2 

203 Borttagning av liten hyperplasi och litet fibrom 
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THL Ersättningsgilla åtgärder 

En åtgärd per besök. Åtgärden varar högst 20 min. 

204 Ortodontisk planering 

Skriftlig vårdplanering för ortodontisk behandling med enkel  
apparatur (löstagbar apparatur, kryssdrag, slipningar). 

205 Parenteral premedicinering 

I.m.-, i.v.-, p.r.-medicinering jämte övervakning av patienten efter 
behandlingen. 

207 Konsultationsundersökning jämte skriftligt utlåtande eller skriftlig 
vårdplan 

Innefattar skriftliga vårdanvisningar till den remitterande och/eller 
vårdande tandläkaren. Används även för omfattande skriftligt ut-
låtande till myndigheter (rättsinstanser, försäkringsbolag) eller 
för skriftligt röntgenutlåtande. 

210 Omfattande vård av tand- och tandköttsinflammation, per besök 

CPI = 2. Åtgärden varar 30–40 min.  

211 Kirurgiskt avlägsnande av missbildade slemhinneband  

Bl.a. sådan operation av tungbandet som inte ingår i åtgärd 405. 
En åtgärd per besök. 

212 Radektomi eller hemisektion 

Rotbehandling ingår inte. Innefattar tandklyvning och avlägs-
nande av rot samt formande av den kvarblivande roten. 

213 Smärre alveolarbågsplastik 

Preprotetisk plastik av alveolarbågar, varar högst 40 min.  
En åtgärd per besök. 

214 Vård av tand- och tandköttsinflammation, per besök 

CPI = 2. Åtgärden varar 15–20 min. 

215 Besök för profylaktisk vård av patient som hör till riskgrupp 

Antecknas för sådant besök under vilket endast åtgärder som 
gäller profylaktisk vård utförs. I samband med kod 215 får inte 
andra koder i denna bilaga användas. Av de patienter som  
vårdas kan högst 15 % höra till den s.k. riskgruppen.  

216 Akutvård, per besök 

T.ex. öppnande och medicinering av tand, öppnande eller  
punktion av ytlig abcess under huden eller slemhinnan, bort- 
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THL Ersättningsgilla åtgärder 

tagning av synligt främmande föremål i slemhinna, tandkötts-
ficka eller interdentalmellanrum, stillande av blodflöde och/eller 
andra motsvarande åtgärder på sammanlagt ca 10 min. eller 
längre, per besök. 

217 Tandextraktion 

Gäller borttagning av mjölktand endast då motsvarande anlag till 
permanent tand saknas. Innefattar också eventuella senare  
besök och åtgärder med anledning av extraktionen. 

218 Brådskande akutvård, patient i systematisk vård 

Patienten anses i behov av brådskande akutvård då denne 
tas emot för första hjälpen vid annan tid än under jour.  
Patienten bereds tid mellan övriga patienter samma dag han 
kontaktar hälsocentralen. 

I övrigt iakttas principerna för punkt THL 411 

219 Amputation av mjölktand, per besök 

220 Extraktion av mjölktand och luckhållare i anslutning härtill 

THL 3 

301 Undersökning av patient i systematisk vård och  
vårdförbindelse 

I åtgärden ingår förutom klinisk undersökning även diagnos, 
vårdplan, eventuell kostnadskalkyl, bestämning av tidpunkten för 
följande undersökning beroende på sjukdomsbilden samt upp-
följning av vårdplanen. I samband med besöket utförs även  
behövliga profylaktiska åtgärder.  

Då arvodet fastställs används följande koefficienter: 

Patientens ålder/  koefficient 
annan grund 

  0–5 år   0,5 

  6–21 år  1,0 

22–40 år  2,0 

41–63 år                 2,5 

minst 64 år 3,0 

Åldern bestäms enligt undersökningsdagen. 

Om man vid undersökningen konstaterar att patienten inte  
behöver reparativ vård, erläggs ingen separat ersättning för pro-
fylaktiska vårdåtgärder.  

Arvodet betalas per kalenderår. Om patienten uteblir från ett av-
talat besök för en undersökning som skall göras varje kalen-
derår, betalas inte arvodet för detta kalenderår. Om det följande 
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THL Ersättningsgilla åtgärder 

undersökningsbesöket avtalas så att ett helt kalenderår förflyter 
utan besök och patienten uteblir från de besök som ingår i den 
överenskomna vårdplanen, betalas arvodet inte för detta år (det 
överenskomna året) eller det föregående året (mellanåret). I det 
sistnämnda fallet anses patienten ha lämnat den systematiska 
vården då det kalenderår utgått, under vilket han senast infann 
sig till en överenskommen undersökning.  

En patient som har fått en individuell granskningsintervall 
är berättigad att få en behandlingstid hos tandläkaren under 
den bestämda tiden, senast tre arbetsdagar efter det patien-
ten tar kontakt.  

Behandlingen av en patient med konstaterat vårdbehov 
skall i regel slutföras inom en månad efter att den egentliga 
vården påbörjats. 

Tillämpningsdirektiv: Undersökning betraktas inte som 
egentlig vård. Med konstaterat vårdbehov avses, att patien-
ten fått en individuell granskningsintervall. Utgångspunkten 
är att vården slutförs inom en månad. Bl.a. patienter med 
exceptionellt stort vårdbehov utgör undantag. 

302 Bettfysiologiskt vårdbesök 

Gäller bettfysiologisk behandling vid ett besök, då vård ges  
enligt diagnos på basis av bettfysiologisk undersökning och  
enligt skriftlig vårdplan. Ej kontrollbesök. Denna kod används 
även för slipning av bettet (20–40 min.) i samband med tandre-
glering. 

303 Omfattande undersökning av tuggorganet 

Undersökningen används som underlag för omfattande  
rekonstruktion av bettet eller proportionerna i bettet. Grundar 
sig, förutom på klinisk undersökning, också på röntgenundersök-
ning och/eller gipsmodeller, t.ex. undersökningar som hänför sig 
till olika specialområden. 

304 Kyrettage och/eller krävande borttagning av tandsten per besök 

CPI=3, åtgärden tar 20–40 min. 

THL 4 

401 Rotbehandling av tand med 1 rotkanal 

Omfattar öppning och preparering av kanalen, behövliga byten 
av läkemedelsinlägg samt rotfyllning. Koden antecknas i sam-
band med rotfyllningen. 

För öppning och läkemedelsbehandling av tand kan tandläkaren 
inte utöver koden THL 401 fakturera enligt koden THL 216. 
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THL Ersättningsgilla åtgärder 

Samma princip iakttas vid rotbehandling av tand med flera  
kanaler. 

402 Fyllning över två eller tre ytor 

Fyllningen omfattar en betydande del av två eller tre tandy-
tor. Som sådan fyllning räknas även fyllning med  
tunnelpreparation i premolar- och molarområdet, varvid  
endast underfyllningen når alla ytorna. Den egentliga  
fyllningen kan omfatta en eller två ytor. 

Koden omfattar eventuell underfyllning. 

Till denna åtgärd räknas även fall då en tand på ytan  
beläggs med tandfärgat fyllningsmaterial eller laboratorie-
framställd fasad.  

Likaså ingår i denna åtgärd tandfärgade fyllningar härdade 
utanför munnen eller framställda enligt avtryck. 

403 Glasjonomerpelare eller underfyllning 

Koden används för pelare eller underfyllning som till betydande 
del ersätter minst tre ytor och som formas efter bettet. Den  
slutliga fyllningen görs under ett separat besök. 

404 Kirurgisk friläggning av retinerad tand 

Borttagning av slemhinneperiost och benvävnad som täcker 
tandkronan, per besök.  

405 Frenulumplastik 

Operation/-er med olika kirurgiska metoder för förlängning av 
slemhinneband, per besök. 

Smärre motsvarande åtgärder hör till koden THL 216. 

406 Borttagning av tumör i munslemhinnan 

Excision/excisioner av leukoplaki, lichen, verruca e.dyl.,  
per besök. 

407 Gingivektomi 

Inkluderar också grundlig rengöring av tändernas rotytor.  
Åtgärden varar 30–60 min. 

409 Planering av bettfysiologisk behandling 

Skriftlig vårdplan som baserar sig på klinisk undersökning och 
röntgenundersökning samt analys av gipsmodeller. 
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THL Ersättningsgilla åtgärder 

410 Enklare hård- och/eller mjukvävnadsplastik 

Kirurgisk plastik av hård- och/eller mjukvävnader, per besök. 

411 Brådskande akutvård, patient som inte deltar i systematisk 
vård 

En patient är i behov av brådskande akutvård om han får akut-
vård under annan tid än jourtid. Patienten måste tas emot till  
behandling på mottagningen som extra patient samma dag som 
han tar kontakt med hälsocentralen och han får en tid som läggs 
in mellan andra patienttider. 

Om patienten är i behov av brådskande akutvård och får en tand 
öppnad och behandlad med läkemedel och samma tandläkare 
inte slutför rotbehandlingen, kan man i detta fall fakturera enligt 
THL 411 och THL 216. Om en tand öppnas och läkemedels- 
behandling ges åt en patient som är i behov av brådskande 
akutvård och samma tandläkare sedan slutför behandlingen, 
faktureras patientens första besök som brådskande akut-
vårdspatient endast enligt kod THL 411. Först senare, dvs. då 
rotbehandlingen av en tand med 1 rotkanal är slutförd, kan tand-
läkaren fakturera för öppnandet av tanden och läkemedelsbe-
handling i samband med rotfyllningen (en gång THL 401). 

412 Annan reparation av gammal protes 

Reparation av protes, vilken inte kräver avtryckstagning. Också 
sådan reparation som tandläkaren själv utför på mottagningen. 

Återcementering av krona och reparation av facett med tand- 
färgat fyllningsmaterial räknas till denna åtgärd. Slipning av  
proteskant för läkning av skavsår hör däremot till åtgärd 216. 

413 Besök för medelsvår ortodontisk vård 

Inprovning och instruktion i användningen av aktivator eller  
motsvarande apparatur eller slipning och justering av sådan. 

Båge för fast apparatur, enkel eller formbar. 

Lösgöring, aktivering och fastsättning av båge för fast apparatur. 

Fastsättning av fabriks- eller laboratorieframställd lingual- eller 
palatinalbåge med etsning eller cementering. 

Av tandläkaren framställd lingual-, palatinal- eller annan båge 
med lödningar. 

Inprovning av ansiktsbåge till extraoralt drag och/eller drag- 
system samt instruktion i användningen. 

Av tandläkaren utförd reparation av ortodontisk apparatur. 
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THL Ersättningsgilla åtgärder 

Avlägsnande av fast apparatur, per käke (minst 7 bracketter). In-
nefattar lösgöring av apparatur, avlägsnande av cement och/el-
ler bindplast från tänderna samt vid behov fluorbehandling. 

Om man ursprungligen reserverat minst 30 min. under samma 
besök för flera av ovan nämnda eller andra åtgärder, kan man 
anteckna koden THL 413 eller andra ortodontiska koder av lägre 
valör flera gånger. 

414 Omfattande basvård av tänderna och deras stödjevävnader,  
per besök. 

Borttagning av mjuka tandbeläggningar, rengöring av tänder och 
fyllningar samt polering av gamla fyllningar. Åtgärden varar 
minst 20 min.  

415 Parodontologisk fixation, per interdentalmellanrum 

Rörlig tand förankras med fyllningsmaterial och eventuellt med 
stöd vid bredvidsittande tand. 

416 Medelsvår undersökning och planering inom specialområde 

Åtgärden förutsätter alltid en skriftlig terapiplan. 

Tillämpningsdirektiv: Denna kod tillämpas på specialtandlä-
kare och sådana hälsocentraltandläkare som saknar  
specialkompetens, men som under ca en tredjedel av sin ar-
betstid utför sådana åtgärder. 

417 Utvärdering av vårdrespons efter omfattande parodonto- 
logisk behandling och fastställande av fortsatt klinisk vård 

Åtgärden tar ca 20 min. och förutsätter individuella  

skriftliga behandlingsdirektiv. 

418 Per telefon givna råd vid akutfall under tandläkarens  
lediga tid 

Förutsätter skriftlig utredning av patientfall och givna  
direktiv. 

419 Fyllning på tandhals 

Fyllningen i huvudsak under tandemaljgränsen. 

 

420 Telefonrådgivning åt patient som behöver första hjälpen 

Avser telefonrecept och/eller råd per telefon. 

THL 5 

501 Omfattande och krävande kyrettage 

Borttagning av tandsten och mjukdelar i inflammerade tandkötts-
fickor, då CPI = 4 och åtgärden varar minst 1 timme.  
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THL Ersättningsgilla åtgärder 

502 Rotspetsresektion, fenestration av cysta eller avlägsnande av li-
ten cysta 

Rotbehandling ingår inte i åtgärden. En eller flera åtgärder per 
besök.  

503 Avlägsnande av oral mjukdelstumör eller torii 

Avlägsnande av ytlig tumör under slemhinnan (t.ex. lipom,  
papillom, mucocele osv.), per besök. 

504 Flap-operation 

Inkluderar också rengöring av tändernas rotytor. Åtgärden varar 
30–60 min. 

505 Omfattande gingivektomi 

Som åtgärd 407, men åtgärden varar cirka en timme. 

506 Resektion av tand med 2 eller flera rötter, eller avlägsnande av 
större cysta 

Rotbehandling ingår inte i åtgärden. En eller flera åtgärder per 
besök. 

507 Replantation av tand inklusive fixation 

Används också då tand reponeras eller vid fixation av rotfraktur. 
Koden antecknas en gång per varje sålunda skadad tand.  

508 Partialprotes i ena käken (1–4 tänder) 

Innefattar behövliga efterkontroller jämte åtgärder som vidtas 
därvid. 

509 Protesbas av metall 

Åtgärden förekommer alltid i anknytning till åtgärden 508 eller 
601. 

510 Reparation eller rebasering av gammal protes, förutsätter avtryck  

Inkluderar behövliga efterkontroller jämte åtgärder som vidtas 
därvid. 

511 Rotbehandling av tand med 2 rotkanaler 

Omfattar öppning och preparering av kanalerna, behövliga byten 
av läkemedelsinlägg samt rotfyllningen. Koden antecknas i sam-
band med rotfyllningen. 

513 Frakturfixation, per käke 

Koden används vid behandling av käkfrakturer. 

514 Halv- eller helkrona av fyllningsmaterial 
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THL Ersättningsgilla åtgärder 

Framställandet av kronan skall finnas i statusanteckningarna, 
och den tid som används skall motsvara åtgärdens svårighets-
grad. 

515 Kirurgisk extraktion av delvis retinerad tand  

Förutsätter extraktion av tand genom snitt eller extraktion av 
tand/rot genom borrning av tand och/eller ben samt suturering 
av sår, per besök. 

516 Krävande planering inom ett specialområde 

Med krävande planering inom ett specialområde avses en  
krävande och omfattande klinisk undersökning utförd av  
specialtandläkare inom klinisk tandvård, oralkirurgi eller  
ortodonti, alternativt av sådan hälsocentraltandläkare som utför 
ovan nämnda uppgifter vid en hälsocentral. Till undersökningen 
skall ansluta sig en diagnos som bl.a. grundar sig på modell- 
och röntgenanalys och på funktions- och/eller ansiktsanalys 
samt en skriftlig vårdplan. 

T.ex. planering av behandling för en medicinsk rehabiliteringspa-
tient som kräver ortognatisk kirurgi, behandling som grundar sig 
på implantat eller annan motsvarande behandling, räknas som 
en sådan åtgärd. 

Om flera tandläkare deltar i planeringen, är vårdplaneringens 
ansvarige tandläkares åtgärdskod koden 516, och de andra i 
planeringen medverkande tandläkarnas åtgärdskod 207.  

517 Inhalationssedation 

Innefattar inhalationssedation under ett besök jämte behövlig 
övervakning efter behandlingen. 

518 Besök för krävande ortodontisk vård 

Vårdbesök där någondera av nedan stående åtgärder vidtas:  

– tidskrävande bettslipning i samband med ortodontisk  
behandling (40–60 min.) 

– krävande båge för fast apparatur. 

Om tandläkaren i samband med ett besök som omfattar krä-
vande ortodontisk vård utför åtgärder, som hör till besök för me-
delsvår eller enkel ortodontisk vård, fakturerar tandläkaren inte  
separat för dessa åtgärder. 

519 Slutgranskning av patient i specialtandläkares vård med  
tillhörande skriftlig epikris 

Tillämpningsdirektiv: Denna kod tillämpas på tandläkare 
med specialkompetens inom de kliniska områdena och  
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THL Ersättningsgilla åtgärder 

hälsocentraltandläkare som saknar specialistkompetens, 
men som under ca en tredjedel av sin arbetstid utför sådana 
uppgifter. 

Koden användes inte vid operativ extraktion av helt eller 
delvis erupterad tand. 

520 Behandling av patient som är avsevärt mera svårbehandlad 
än normalt 

Med en avsevärt mera svårbehandlad patient avses en svår-
behandlad utvecklingsstörd person, patient som fått strål-
behandling inom munregionen, patient som lider av hemo-
fili, hepatit eller svår hjärtsjukdom eller motsvarande patient 
vars behandling förutsätter specialåtgärder. 

Också en patient som lider av problem i käkled och tugg-
muskler (öppningssvårigheter) eller en barnpatient som krä-
ver speciella åtgärder kan höra till denna grupp.  För att pa-
tienten skall vara svårbehandlad skall själva utförandet av 
vården förutsätta arrangemang som avviker fråndet nor-
mala. Då kod 520 används i sådana fall kan andra åtgärds-
koder i denna bilaga användas samtidigt. 

För patienter som medför risk för blodsmitta (HIV och  
hepatit), samt för patienter på vård- eller omsorgsinrättning 
och för patienter som stadigvarande vårdas på hälsocen-
trals bäddavdelning, utbetalas arvodet dubbelt oberoende 
var tandvården ges. 

521 Omfattande kyrettage och/eller omfattande och krävande 
borttagning av tandsten 

Borttagning av tandsten och  mjukvävnad ur inflammerad 
tandköttsficka då CPI = 3–4 och åtgärden tar ca 40 min. 

THL 6 

601 Plattprotes med minst 5 tänder 

Inkluderar också behövliga efterkontroller jämte åtgärder därvid. 

602 Krona, jacketkrona eller annan motsvarande protes samt  
stödtand och hängande led (pontic) i bro 

Innefattar samtliga behövliga åtgärder för en slutgiltig protetisk 
lösning. Också för resinretinerad bro antecknas denna kod enligt 
antalet hängande leder i bron. Om de hängande lederna är t.ex. 
två, antecknas koden 602 två gånger. 
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THL Ersättningsgilla åtgärder 

603 Krävande krona 

Tandkronan skall helt bestå av fyllningsmaterial. Åtgärden  
förutsätter svåra arbetsförhållanden eller t.ex. användning av 
kopparring. 

604 Rotbehandling av tand med 3 eller flera rotkanaler 

Omfattar öppning och preparering av rotkanalerna, behövliga 
byten av läkemedelsinlägg samt rotfyllning. Koden antecknas i 
samband med rotfyllningen. 

605 Omfattande och krävande gingivektomi 

Som åtgärd 505, men åtgärden varar minst 1,5 timme. 

606 Omfattande flap-operation 

Som åtgärd 504, men åtgärden varar minst 1 timme. Till denna 
åtgärd hänförs också insättning av implantat, per implantat. 

607 Kirurgisk extraktion av retinerad tand 

Per besök. Tanden har inte brutit fram till någon som helst del.  

608 Bettfysiologisk behandling med bettskena eller plåt 

 


