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TABELL ÖVER HUR ÅTGÄRDERNA I ÅTGÄRDSKATALOGEN FÖR  
TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER MOTSVARAR ÅTGÄRDERNA I 
SJUKFÖRSÄKRINGENS ERSÄTTNINGSTAXA 1.4.2000 

SF (eller motsvarande) THL 

UNDERSÖKNINGAR 

201 Undersökning, högst 10 min.   

  301 Undersökning av patient i sys-
tematisk vård 

  101 Återkontroll av riskpatient 

  101 Efterkontroll efter olycksfall 

  101 Undersökning av värkpatient 

301 Undersökning, högst 15 min.  Följande tillämpas beroende 
av vården: 401 Undersökning, högst 20 min.  

501 Undersökning, högst 30 min.   
  301 Patient i systematisk vård 

 

 303 Omfattande undersökning  
av tuggorganet 

(561
) 

 204 Ortodontisk undersökning  
eller enkel vårdplanering 

501 

601 

Undersökning, högst 30 min. 

Undersökning, högst 40 min. 

416 Medelsvår undersökning och 
planering 

601 Undersökning, högst 40 min.   

  303 Omfattande undersökning av 
tuggorganet 

  207 Konsultationsundersökning 
jämte utlåtande eller vårdplan 

  409 Bettvårdsplanering 

701 Undersökning, högst 50 min.   

  409 Bettvårdsplanering 

(962
) 

 516 Krävande planering inom ett 
specialområde 

801 Undersökning, över 50 min.   

(962
) 

 516 Krävande planering inom ett 
specialområde 
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SF (eller motsvarande) THL 

–  218 Vård besök som gäller bråds-
kande akutvård, patient i sys-
tematisk vård, per besök 

–  411 Vårdbesök som gäller bråds-
kande akutvård, patient som 
inte deltar i systematisk vård 

–  520 Besök av patient som är  
avsevärt mera svårbehandlad 
än normalt 

–  2 x 
520 

Vårdbesök som gäller  
patienter som medför blod-
smitta eller patienter på vård- 
eller omsorgsinrättning samt 
patienter som stadig- 
varande vårdas på hälso- 
centrals bäddavdelning 

FÖREBYGGANDE BEHANDLING 

211 Förebyggande behandling, 
högst 10 min. 

–  

311 Förebyggande behandling, 
högst 15 min. 

–  

411 Förebyggande behandling, 
högst 20 min. 

215  

511 Förebyggande behandling, 
över 20 min. 

215  

312 Försegling/käkhalva 112  

PARODONTOLOGISK BEHANDLING 

221 Parodontologisk behandling, 
högst 10 min. 

111  

321 Parodontologisk behandling, 
högst 15 min. 

111  

421 Parodontologisk behandling, 
högst 20 min. 

214  

521 Parodontologisk behandling, 
högst 30 min. 
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SF (eller motsvarande) THL 

  210 Omfattande vård av tand- och 
tandköttsinflammation, CPI 2 

  304 Krävande borttagning av 
tandsten, CPI 3 

  414 Omfattande basvård av  
tänderna och deras stödje-
vävnader, per besök 

621 Parodontologisk behandling, 
högst 40 min. 

  

  210 Omfattande vård av tand- och 
tandköttsinflammation, CPI 2 

  304 Krävande borttagning av 
tandsten, CPI 3 

  414 Omfattande basvård av  
tänderna och deras stödje-
vävnader, per besök 

721 Parodontologisk behandling, 
högst 50 min. 

  

  521 Omfattande och krävande 
borttagning av tandsten,  
CPI 3–4 

821 Parodontologisk behandling, 
över 50 min. 

  

  521 Omfattande och krävande 
borttagning av tandsten,  
CPI 3–4 

–  417 Besök för utvärdering av vård-
respons efter omfattande pa-
rodontologisk behandling och 
fastställande av fortsatt klinisk 
vård 

–  519 Slutgranskning av patient i 
specialtandläkares vård eller i 
vård hos legitimerad tandlä-
kare som under ca 1/3 av sin 
arbetstid utför uppgifterna i 
fråga, med tillhörande skriftlig 
epikris 
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SF (eller motsvarande) THL 

Parodontologisk fixation 

221  2 interdentalmellanrum, 2 x 415 

321  3–4 interdentalmellanrum, 3 x 415 

421  5–6 interdentalmellanrum, 5 x 415 

521  7–8 interdentalmellanrum, 7 x 415 

621  9–10 interdentalmellanrum, 9 x 415 

721  11–12 interdentalmellanrum, 11 x 415 

821  13– interdentalmellanrum, 13 x 415 

Krävande/kirurgisk behandling av tandköttssjukdom 

922 Tandköttssjukdom, krävande 
behandling 

  

  407 Gingivektomi 

  504 Flap-operation 

  208 Kyrettage 

  501 Omfattande och/eller  
krävande kyrettage, CPI 4 

1122 Tandköttsoperation  
505 
606 

501 

 
Omfattande gingivektomi 
Omfattande flap-operation 

Omfattande och/eller krä-
vande kyrettage, CPI 4 

1222 Tandköttsoperation, krävande, 
omfattande 

 
605 
 
606 

 
Omfattande och krävande 
gingivektomi 
Omfattande flap-opetarion 

FYLLNINGSBEHANDLING 

Stödåtgärder vid fyllningsbehandling 

234 Stödåtgärder vid fyllnings- 
behandling 

–  

334 Stödåtgärder vid fyllnings- 
behandling 

–  

734 Underfyllningspelare 403  

Tandfyllningar 

331 Amalgamfyllning på en yta 113 Fyllning på en yta inom kind-
tandsområdet fr.o.m. tand 3 

431 Amalgamfyllning på två ytor 402 Fyllning över två ytor 
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SF (eller motsvarande) THL 

731 Amalgamkrona  
514 
603 

 
Amalgamkrona 
Krävande amalgamkrona 

432 Fyllning på en yta 113 Fyllning på en yta inom kind-
tandsområdet fr.o.m. tand 3 

632 Fyllning på två ytor 402 Fyllning över två ytor 

531 

732 

Fyllning på tre ytor 402 Fyllning över tre ytor 

832 Halv- eller helkrona 514 

603 

Krona 

Krävande krona 

331B 

432B 

 419 Fyllning på tandhals 

Fyllningar som tillverkats utanför munnen 

633 Utanför munnen tillverkad  
fyllning på en yta 

402  

833 Utanför munnen tillverkad  
fyllning över två ytor 

402  

1133 Utanför munnen tillverkad  
fyllning över tre ytor 

402  

Rotbehandling 

235 Rotbehandling, högst 10 min. –  

335 Rotbehandling, högst 15 min. –  

435 Rotbehandling, högst 20 min. –  

535 Rotbehandling, högst 30 min. –  

635 Rotbehandling, högst 40 min. –  

735 Rotbehandling, högst 50 min. –  

835 Rotbehandling, över 50 min. –  

Hjälpkod 

(234
) 

 401 Rotbehandling av tand med  
1 rotkanal (antecknas i sam-
band med fyllningen) 

2 x 
(234

 511 Rotbehandling av tand med  
2 rotkanaler (antecknas i 
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SF (eller motsvarande) THL 

) samband med fyllningen) 

3 x 
(234
) 

 604 Rotbehandling av tand med  
3 eller flera rotkanaler  
(antecknas i samband med 
fyllningen) 

–  219 Amputation av mjölktand, per 
besök 

BETTFYSIOLOGISK BEHANDLING 

241 Bettfysiologisk behandling, 
högst 10 min. 

–  

341 Bettfysiologisk behandling, 
högst 15 min. 

302  

441 Bettfysiologisk behandling, 
högst 20 min. 

302  

541 Bettfysiologisk behandling, 
högst 30 min. 

302  

641 Bettfysiologisk behandling, 
högst 40 min. 

302  

741 Bettfysiologisk behandling, 
högst 50 min. 

302  

841 Bettfysiologisk behandling, 
över 50 min. 

302  

942 Bettfysiologisk behandling 
med bettskena eller skiva 

608  

–  519 Slutgranskning av patient i 
specialtandläkares vård eller i 
vård hos legitimerad tandlä-
kare som under ca 1/3 av sin 
arbetstid utför uppgifterna i 
fråga, med tillhörande skriftlig 
epikris 

ORALKIRURGI 
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SF (eller motsvarande) THL 

Extraktioner 

452+ 

163  

 220 Extraktion av mjölktand och 
luckhållare i anslutning härtill 

452 Tandextraktion 217 Tandextraktion 

752 Tandextraktion/hemisektion, 
krävande 

 
 
515 
212 

 
 
Krävande tandextraktion 
Radektomi eller hemisektion 

1052 Kirurgisk extraktion av icke 
frambruten tand 

607  

1252 Kirurgisk extraktion av icke 
frambruten tand, krävande 

607  

Implantatkirurgi 

1153 Implantat, första 606  

1053 Implantat, följande/st. 606  

853 Distans, första –  

653 Distanser, följande/st. –  

Annan kirurgi 

251 Oralkirurgiskt ingrepp, motsva-
rar åtgärd på högst 10 min. 

 
 
103 
 
104 
 
216  

 
 
Kontroll efter kirurgiska  
åtgärder 
Behandling av slemhinnesjuk-
domar, per besök 
Akutvård, per besök 

351 Oralkirurgiskt ingrepp, motsva-
rar åtgärd på högst 15 min. 

216 Akutvård, per besök 

451 Oralkirurgiskt ingrepp, motsva-
rar åtgärd på högst 20 min. 

 
 
216 
203 
 
212 

 
 
Akutvård, per besök 
Borttagning av liten  
hyperplasi och litet fibrom 
Radektomi eller hemisektion 

551 Oralkirurgiskt ingrepp, motsva-
rar åtgärd på högst 30 min. 

 
 
105 
203 

 
 
Biopsi 
Borttagning av liten  
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SF (eller motsvarande) THL 

 
213 
404 
 
405 
211 

hyperplasi och litet fibrom 
Smärre alveolarbågsplastik 
Kirurgisk friläggning av icke 
erupterad tand 
Frenulumplastik 
Kirurgiskt avlägsnande av 
missbildade slemhinneband 

651 Oralkirurgiskt ingrepp, motsva-
rar åtgärd på högst 40 min. 

 
 
105 
211 
 
213 
404 
 
405 
502 

 
 
Biopsi 
Kirurgiskt avlägsnande av 
missbildade slemhinneband 
Smärre alveolarbågsplastik 
Kirurgisk friläggning av icke 
erupterad tand 
Frenulumplastik 
Rotspetsresektion, fenestrat-
ion av cysta eller avlägsnande 
av liten cysta 

751 Oralkirurgiskt ingrepp, motsva-
rar åtgärd på högst 50 min. 

 
 
404 
 
406 
 
503 
 
 
506 
 
 
502 

 
 
Kirurgisk friläggning av icke 
erupterad tand 
Borttagning av tumör i muns-
lemhinnan 
Avlägsnande av oral mjuk- 
delstumör eller torii 
 
Resektion av tand med 2 eller 
flera rötter eller avlägsnande 
av större cysta 
Rotspetsresektion, fenestrat-
ion av cysta eller avlägsnande 
av liten cysta 

851 Oralkirurgiskt ingrepp, motsva-
rar åtgärd på över 50 min. 

 
 
406 
 
503 
 

 
 
Borttagning av tumör i muns-
lemhinnan 
Avlägsnande av oral mjuk-
delstumör eller torii 
Resektion av tand med 2 eller 
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SF (eller motsvarande) THL 

506 flera rötter eller avlägsnande 
av större cysta 

951 Oralkirurgiskt ingrepp; omfat-
tande hård-/mjukvävnads-
plastik 

410 
 
513 

 
 
Frakturfixation 

1051 Oralkirurgiskt ingrepp; borttag-
ning av djupt liggande stor 
cysta 

 
 
506 
 
507 
 

 
 
Avlägsnande av djupt lig-
gande cysta 
Replantation av tand inklusive 
fixation 

1151 Oralkirurgiskt ingrepp 507 Replantation av tand inklusive 
fixation 

1251 Oralkirurgiskt ingrepp;  
ansiktsplastik 

 
– 

 

1351 Oralkirurgiskt ingrepp; 
krävande ansiktsplastik 

–  

–  519 Slutgranskning av patient i 
specialtandläkares vård eller i 
vård hos legitimerad tandlä-
kare som under ca 1/3 av sin 
arbetstid utför uppgifterna i 
fråga, med tillhörande skriftlig 
epikris 

FLEROMRÅDESÅTGÄRDER 

Intyg 

090 Intyg, vanligt –  

Besök 

494 Besök hos patienten –  

Medicinering 

091 Medicinering 104 Behandling av slemhinnesjuk-
domar 

092 Bedövning/käkhalva 110 Bedövning, endast vid åtgärd 
som medför plombering 

092 Recept –  

491 Parenteral medicinering 205  
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SF (eller motsvarande) THL 

492 Inhalationssedation 517  

Salivtest 

393 Salivtest 102 Tolkning av provresultat jämte 
anvisningar 

PROTETISK BEHANDLING 

Preprotetiska åtgärder 

271 Preprotetisk behandling av 
munhålan, högst 20 min. 

–  

471 Preprotetisk behandling av 
munhålan, högst 30 min. 

–  

671 Preprotetisk behandling av 
munhålan, över 30 min. 

–  

Fasta proteser 

272 Förankring med parapulpal-
stift, per stift 

–  

273 Tillfällig krona –  

573 Tillfällig plastkrona –  

274 Tillfällig bro per broled –  

771 Pelare med stiftförankring –  

574 Återcementering av krona 412  

775 Reparation av fasad med 
tandfyllningsmaterial 

412  

1071 Metallkrona 602  

1171 Andra kronor än metallkronor 602  

571 Tillägg för enskild krona –  

Broar 

1072 Mellanled i bro 602  

773 Mellanled i bro 602  

Resinretinerade broar, skenor och fasader 

1172 Resinretinerad bro 602  

572 Tillägg för tredje och därpå föl-
jande stödtänder i bro 

–  

472 Mellanled i resinretinerad bro, 
det andra och därpå följande 

602  

Löstagbara proteser 
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SF (eller motsvarande) THL 

971 Tillfällig akrylprotes eller akryl-
protes, 1–2 tänder 

508  

1074 Attachmenttillägg per protes –  

1174 Vanlig helprotes 601  

1273 Krävande helprotes 601  

1173 Vanlig akryldelprotes 508 
601 

1–4 tänder 
Övriga 

1271 Krävande akryldelprotes 601  

1272 Vanlig skeletterad protes  
508+ 
509 
601+
509 

 
1–4 tänder 
 
Övriga 

1371 Krävande skeletterad protes 601+
509 

 

474 Tillfällig rebasering 412  

774 Rebasering av protes 510 Reparation eller rebasering  
av gammal protes, avtryck  
behövs 

473 Vanlig protesreparation 412 
216 
 
412 

 
Slipning av proteskant(er) för 
att trycksår skall läkas 
Reparation av protes, vilken 
inte kräver avtryckstagning, 
även reparationer som tandlä-
karen själv utför på sin mot-
tagning 

672 Krävande protesreparation 510  

–  519 Slutgranskning av patient i 
specialtandläkares vård eller i 
vård hos legitimerad tandlä-
kare som under ca 1/3 av sin 
arbetstid utför uppgifterna i 
fråga, med tillhörande skriftlig 
epikris 
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SF (eller motsvarande) THL 

ORTODONTISK BEHANDLING 

(261
) 

Individuell ortodontisk  
screeningundersökning 

108  

(262
) 

Insättning av kryssdrag 107  

(262
) 

Vårdbesök för extraoralt drag 107  

(262
) 

Uppföljningsbesök 107  

(264
) 

Inprovning av ansiktsbåge till 
extraoralt drag och/eller drag-
system 

413  

(361
) 

Avtryckstagning för planering 107  

(362
) 

Cementerad ring, per tand 107  

(441
) 

Slipning av bettet i samband 
med tandreglering 

202  

(462
) 

Avtryckstagning för apparatur 107  

(464
) 

Slipning och justering av  
aktivator eller motsvarande 
apparat 

413  

(465
) 

Avlägsnande av fast appara-
tur, per käke (högst 6  
bracketter) 

107  

(561
) 

Enkel vårdplanering 204  

(562
) 

Inprovning av aktivator eller 
motsvarande apparat och  
instruktion i användningen 

413  

(563
) 

Båge för fast ortodontisk  
apparatur 

413  

(564
) 

 

Lösgöring, återaktivering och 
fastsättning av båge för fast 
ortodontisk apparatur 

413  

(565 Fastsättning av fabriks- eller 413  
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SF (eller motsvarande) THL 

) lboratorieframställd lingual- el-
ler palatinalbåge med  
etsning eller cementering 

(661
) 

Båge för fast ortodontisk  
apparatur, formbar 

413  

(662
) 

Av tandläkaren utförd lingual-, 
palatinal- eller annan båge 
med lödningar 

413  

(663
) 

Av tandläkaren utförd reparat-
ion av ortodontisk apparatur 

413  

(664
) 

Avlägsnande av fast appara-
tur, per käke (minst 7  
bracketter) 

413  

(741
) 

Tidskrävande bettslipning i 
samband med ortodontisk  
behandling, 40–50 min. 

518  

(841
) 

Tidskrävande bettslipning i 
samband med ortodontisk  
behandling, över 50 min. 

518  

(861
) 

Krävande båge för fast  
ortodontisk apparatur 

518  

(962
) 

Krävande vårdplanering 516  

–  519 Slutgranskning av patient i 
specialtandläkares vård eller i 
vård hos legitimerad tandlä-
kare som under ca 1/3 av sin 
arbetstid utför uppgifterna i 
fråga, med tillhörande skriftlig 
epikris 

ÖVRIGT 

–  418 Per telefon givna råd vid akut-
fall under tandläkarens lediga 
tid 

–  420 Telefonrådgivning åt patient 
som behöver första hjälpen 

 


