Takster/prisliste gjeldende fra 12. januar 2022.
Prislisten gjelder kun et utvalgt utdrag av de vanligste behandlingene som tilbys. Ønskes mer
utfyllende opplysninger er det bare å kontakte oss. Klinikken tar forbehold om skrivefeil nedenfor.
Våre takster nedenfor er i all hovedsak stykkpriser. Noen av prisene nedenfor er delt opp i lav (L),
middels (M) eller høy (H). Disse takstnivåene gjelder i hovedsak fyllingsterapi.
Unntaksvis bruker vi tidsdebitering med timepris 2640 kr. Minimum tidsdebitering er 10 min.
Hygienetillegg (smittevern) på 150 kr per tannlegebesøk kommer i tillegg til takstene i prislisten.
Generelle tjenester:
Ordinær undersøkelse (årskontroll)
Akutt sjekk/undersøkelse
Enkel etterkontroll
Røntgen per bilde
2 stk røntgen (BW) ved årskontroll
Panoramarøntgen (OPG) inkluder begge kjever og alle tenner, kjeveledd mm.
Årlig undersøkelse inkludert 2 stk røntgen (BW) uten tannrens
Årlig undersøkelse inkludert 1 stk OPG panoramarøntgen uten tannrens
Enkel tannrens som gjøres ved årskontroll
Enkel tannrens som gjøres ved årskontroll inkludert rens med EMS Airflow
Enkel tannrens inkludert EMS Airflow utenom årskontroll på eget besøk
Bedøvelse vanlig type (eller alternativt computerstyrt type, The Wand)
Mer omfattende tannrens eller forebyggende behandling tidsdebiteres etter timepris.
Konserverende behandling/fyllingsterapi:
Kompositt/glassionomer 1 flate
Kompositt/glassionomer 2 flater
Kompositt/glassionomer 3 flater eller flere
Midlertidig fylling (ved f.eks trinnvis behandling)
Oppbygning av tannkrone i plastisk materiale
Bedøvelse kommer i tillegg til behandlingen

890 (L)
1390 (L)
1590 (L)
1790 (L)

1090 (M)
1590 (M)
1790 (M)
890
2190 (M)
200

820
670
450
140
280
560
1100
1380
190
320
490
200

1390 (H)
1790 (H)
2090 (H)
2390 (H)

Endodontisk behandling/rotfylling:
Takstene inkluderer nødvendig bedøvelse, røntgenbilder under og etter ferdig rotfylling, midlertidig
kanalinnlegg og midlertidig toppfylling under behandling. Permanent toppfylling etterpå kommer i
tillegg til prisen (se takster ovenfor for fyllingsterapi).
Rotfylling av fortenner/hjørnetenner (tann1-3)
4090
Rotfylling av premolarer (tann 4-5)
4690
Rotfylling av molar (tann 6-8)
6290
Unntaksvis ved større avvik i tid og omfang kan tidsdebitering benyttes.
Protetisk behandling:
Takstene omfatter behandling i forbindelse med fremstilling og fastsetting av protetiske arbeider
inkludert bedøvelse og inntil to etterkontroller/justeringer. Tannteknikkarbeidet blir laget av lokale
tannteknikere i Norge. Takster til krone/bro/proteser er inkludert tannteknikkerutgifter!

Gull/porselensinnlegg 1 flate
Gull/porselensinnlegg 2 flater
Gull/porselensinnlegg 3 flater, laminat/skallfasett
Gull/porselensinnlegg 4 flater
Helkrone (en tann) i zirkonium, porselen/ceram, gull eller MK
Støpt stiftkonus eller rotkappe inkludert stift
Broledd (ankertann, pilar)
Broledd (mellomledd)
Broeksempel: 3 ledd, dvs. to pilarer og et mellomledd.
Resementering av eldre krone/bro
Støpt partiellprotese (vitalium) en kjeve
Helprotese (over- eller underkjeve) en kjeve
Helsett (protese i over -og underkjeven) to kjever tilsammen
Rebasering
Reparasjoner av avtagbare proteser
2400 (L)
3400 (M)
Enklere/midlertidige delproteser debiteres tannteknikkerutgifter + medgått tid

5000
5500
6200
6800
6800
3900
6800
5000
18600
890
15300
13200
20500
3400
4400 (H)

Tanntrekking og kirurgisk behandling:
Ukomplisert trekking av rot/tann
1200
Komplisert trekking/spalting av rot/tann
2100
Trekking av ekstra rot/tann i samme seanse og kvadrant
800
Kirurgisk fjerning av tann/rot*
3000*
Incisjon av abscess *
1100*
Tillegg for bedøvelse ved tanntrekking/kirurgi
200
Ved større avvik i tid og omfang kan timepris benyttes
* Ved kirurgi blir en del av den oppgitte summen refundert fra HELFO. Ofte blir man henvist til
spesialist hvis det er behov for kirurgisk fjerning av tann/rot.
Periodontal behandling/tannkjøttsykdommer:
Periodontal behandling/subgingival rens tidsdebiteres. Periodontal behandling kan gi delvis
refusjon fra HELFO. I flere tilfeller henviser vi til behandling hos spesialist i periodonti.
Avbestillinger av timeavtaler gjøres senest innen kl 14 siste virkedag før timeavtalen. Hvis
pasienten glemmer timen, avbestiller etter fristen, eller kommer vesentlig for sent, utløses et gebyr
på 500 kr + fakturagebyr som sendes til pasientens hjemmeadresse fra Convene/CrediCare.
Det betales med kort etter hvert besøk. Vi tar også kredittkort. Faktura gis bare unntaksvis og
må forhåndsgodkjennes før timen starter. Faktura blir utsendt fra vår samarbeidspartner
Convene/CrediCare til pasientens hjemmeadresse. Det tilkommer fakturagebyr.
Ved større protetiske behandlinger (proteser, bro, kroner etc.) skal behandlingen være betalt ved
utlevering/sementering. Underveis i større behandlinger kan det også bli aktuelt med
delbetaling. Ved kostnader over 5000 kr kan det utarbeides et skriftlig kostnadsoverslag.
Klinikken har direkte oppgjørsavtale med HELFO. Enkelte tannlegebehandlinger, medisinske
tilstander eller andre forhold hos pasienten kan utløse refusjonsbeløp. Dette vurderes av tannlegen i
hvert enkelt tilfelle. Refusjonsbeløpet trekkes direkte fra regningen. For mer info se www.helfo.no

