
Honorar-   
takst

Stykk-            
pris  

Gruppe D
Øvrige 

grupper

Timehonorar 2 200

A. Generelle tjenester
1a Akutt undersøkelse og diagnostikk hos allmennpraktiserende tannlege (tilsvarer 10 minutter timehonorar) 370
1 Undersøkelse og diagnostikk hos tannlege og tannpleier 855

1b Tillegg for særdeles omfattende undersøkelse og diagnostikk hos tannlege og tannpleier 370
*2 Undersøkelse og diagnostikk hos tannlegespesialist/tannlege med videreutdanning 1 180
*3 Omfattende undersøkelse og diagnostikk hos spesialist (også tannlege med godkjent etterutdanning i implantatprotetikk) 1 785
4 Enkel etterkontroll etter kirurgiske inngrep, periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser 375
5 Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep og oralmedisinske undersøkelser 650
6 Lokal og regional anestesi 200
7 Tilleggstakst ved premedikasjon per os 780
8 Tilleggstakst ved behandling under lystgassanalgesi 1 310
9 Tilleggstakst ved behandling under narkose 3 150

10 Rapportering til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer 735

B. Forebyggende behandling 
101 Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling. Se taksthåndboka. 2 200

C. Konserverende og endodontisk behandling
201 Preparering og fylling 1 flate (kl. I, III,V) 925
202 Preparering  og fylling, 2 flater 1 475
203 Preparering og fylling, 3 eller flere flater 1 825
204 Midlertidig fylling/fiksering 530
205 Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale 2 370
206 Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi eller kroneterapi 780
207 Non-operativ behandling av kariessykdom 540
210 Rotfylling av fortenner/hjørnetenner 3 965
211 Rotfylling av premolarer (tann 4 til 5) 4 565
212 Rotfylling av molarer (tann 6 til 8) 5 900
298 Frilegging av fyllings- eller prepareringskant med diatermi 335
299 Øvrig arbeid i forbindelse med konserverende eller endodontisk behandling 2 200

All endodontisk behandling er inkludert nødvendig røntgen og anestesi. Utrensing utgjør 60%, rotfylling 40% og kan debiteres hver for seg.

D. Protetisk behandling
301 Gull/porselensinnlegg, 1 flate 1 870
302 Gull/porselensinnlegg, 2 flater 3 115
303 Gull/porselensinnlegg, 3 flater og skallfasetter 3 815
304 Helkrone med eller uten fasade, ¾ krone, pinkrone, gull-porselensinnlegg 4 fl eller mer 4 730
305 Resinsementert bro 2 200
306 Støpt konus eller rotkappe inkl. stift og trykknappfeste for implantat dekkprotese 1 885
307 Mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeid 1 930

*308 Implantatbasert krone/pilar i bro, inkl. distanse 6 395
*309 Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid 1 880
310 Hel over- eller underkjeveproteser 5 800
311 Helsett 9 160
312 Partiell protese med støpt metallskjelett 4 530
313 Rebasering/reparasjon. Enkle trådklammerproteser og midlertidige proteser. 1 515
314 Dekkprotese. Kan kombineres med takst 306 6 575

*315 Stent ved behandling med tannimplantat 1 980
316 Tannteknisk arbeid ved avansert avtagbar og fast protetikk i særskilte tilfeller. Dekkes etter faktura ved trygderefusjon.

*320 Dekkprotese på to implantater ved tannløs underkjeve (inkl. utgifter til tanntekniker) 32 790
321 Hel overkjeveprotese i kombinasjon med takst 320 (inkl. utgifter til tanntekniker) 12 185
399 Øvrig arbeid i forbindelse med protetisk behandling 2 200

For protetiske arbeider kommer utgifter til tanntekniker i tillegg til oppgitt stykkpris. Unntak: 320 og 321. 
I honorartakst er tanntekniske utgifter inkludert.

E. Kirurgisk behandling
401 Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot 1 010

401b Komplisert ekstraksjon av tann eller rot uten kirurgisk inngrep 1 630
402 Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme kjeveregion og samme behandl.seanse 415
403 Biopsi/eksisjon 1 480
404 Incisjon av abscess 1 245
405 Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot 3 030
406 Apicoectomi av  rot/røtter - premolar/incisiv/canin 2 930
407 Apicoectomi av rot/røtter - molar 5 040
408 Tillegg for ortograd rotfylling ved apicoectomi av premolar/incisiv/canin 915
409 Tillegg for  ortograd rotfylling ved apicoectomi av molar 1 605
410 Cystectomi/eksplorasjon 2 465
411 Plastisk operasjon av leppebånd/tungebånd 2 385
412 Operativ fjerning av spyttstein 2 385
413 Plastisk operasjon for lukking av åpning til antrum 3 710
414 Operative inngrep med bred åpning til antrum 3 710
415 Cystectomi/decortering 3 710

Honorartakster brukes for gruppe D og legges inn som "lav" pris i opus prisliste. Stykkpris brukes for øvrige grupper.

Takst merket med * inneholder krav til spesialistkompetanse.
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416 Blottleggelse av retinert tann med eller uten feste 3 710
417 Autotransplantasjon av tann 4 210
418 Bløtvevsplastikk 2 345

*419 Rekonstruksjon med benvolumsøkning av kjevekam 7 340
*420 Behandling av kjevebrudd 7 935
*421 Kirurgisk innsetting av implantat - første implantat
*422 Kirurgisk innsetting av implantat -pr implantat i tillegg
*423 Tillegg for materiale for vevsregenerasjon ved kirurgisk innsetting av implantat. Full refusjon
*424 2 implantater ved tannløs underkjeve
499 Øvrig kirurgisk samt oralmedisinsk behandling 2 200

F. Periodontal behandlingog rehabilitering etter periodontitt
501 Systematisk behandling av marginal periodontitt 1 150
502 Tillegg for kirurgiske inngrep ved behandling av marginal periodonntitt 1 200

*503 Regenerasjonsbehandling ved festetap 960
*504 Tillegg for materiale ved vevsregenerasjon. Full refusjon (dekkes etter faktura)
505 Fiksering/midlertidig løsning 1 510
509 Immediat protese/midlertidig protese                                            (refusjon periorehab kr XXXX)
510 Delprotese - rehabilitering etter periodontitt                                   Takst 312 Se taksthåndboka
511 Helprotese - rehabilitering etter periodontitt                                   Takst 310 Se taksthåndboka
512 Dekkprotese - rehabilitering etter periodontitt                                Takst 314 Se taksthåndboka
513 Fast protetikk, pr. tann som er trukket

*514 Kirurgisk innsetting av implantat - pr. implantat
*516 Tillegg for permanent distanse ved implantatforankret protetikk
*517 Kjeveortopedisk rehabilitering ved marginal periodontitt
599 Øvrig periodontittbehandling 2 200

G. Kjeveortopedisk behandling
Se egen prisliste for kjeveortopeder i Nordland fylkeskommune.

H. Øvrige behandlinger
702 Modell, per kjeve 675
703 Soklet artikulerende modell/studiemodell, per sett 1 835
704 Pasientfoto, pr. bilde 70
705 Undersøkelse, behandling og etterkontroll ved symptomer på temporomandibulær dysfunksjon. Se taksthåndbok. 3 225

*706 Injeksjon i kjeveledd 1 170
707 Enkel acrylskinne til bruk ved kortisonbehandling eller fluorbehandling, pr skinne 1 440
797 Hjemmebleking med fleksibel akrylskinne- en kjeve(ex tekniker og blekemiddel) 2 300
798 Hjemmebleking med fleksibel akrylskinne- to kjever(ex tekniker og blekemiddel) 3 840
799 Øvrige behandlinger som ikke er med i takstene 2 200

I: Laboriatorieprøver og røntgenfotografering
801 Taking av prøver til laboratorieundersøkelser (mikrobiologi, patologi,biokjemi,hematologi og spyttprøver) 410

Laboratoriekostnader er ikke inkludert i taksten. Se taksthåndboka. 
802 Tannrøntgen, per bilde 125
803 Okklusalrøntgen, per bilde 240
804 Panoramarøntgen (ortopantomografi), per bilde 715
806 Skallerøntgen profil, eventuelt flere plan 1 065
807 Røntgen ansiktsben/kjeveledd 610
811 Taking av prøver til mikrobiologisk laboratorieundersøkelse (bakteriell resistensbestemming) 860
 L25 Utfylt tannlegeerklæring voksne (For Nav trygd) 550
898 Utskriving av resept (inkl telefonresept) 70

Øvrig arbeid som det ikke finnes egne takster for - timehonorar
299 Øvrig konserverende eller endodontisk arbeid 2 200
399 Øvrig arbeid eller behandling i forbindelse med protetikk 2 200
499 Øvrig kirurgisk samt oralmedisinsk behandling 2 200
599 Øvrig periodontittbehandling 2 200
799 Øvrige behandlinger som ikke er med i takstene 2 200

Alle fraktutgifter til og fra tekniker skal betales av pasient - legges til under teknikerutgifter. 
Salgsartikler skal begrenses i omfang og kun artikler som er faglig anbefalt samt som støtter opp under utført terapi skal selges.
Disse skal selges til selvkost - det innebærer et påslag på 25% for frakt/lagring/håndtering.


