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Generelle regler og takster for offentlig stønad til 
tannbehandling

Gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 21. desember 2005 med hjemmel i lov 3. juni 1983
nr. 54 om tannhelsetjenesten § 2-2 siste ledd og lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd 
5-6 og 5-22. 

Regler

Kapittel I Alminnelige bestemmelser

§ 1 Virkeområde
Reglene gjelder for honorarberegning og oppgjør ved behandling av medlem som mottar 
stønad eller bidrag til tannbehandling etter Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 
§§ 5-6 og 5-22 og ved behandling av 19- og 20-åringer i den offentlige tannhelsetjenesten. 

§ 2 Rimelig honorar
Ved beregning av honorar har tannlege/tannpleier ansvaret for at honoraret fra den enkelte
pasient ligger innenfor rammene av Lov om pristiltak av 11. juni 1993 nr. 66 § 2. 

§ 3 Prisinformasjon 
Tannklinikken skal sørge for at den enkelte pasient får nødvendig prisinformasjon etter
reglene i forskrift av 26. januar 1996 om prisopplysning ved tannlegetjenester m.m.

§ 4 Takster
Honorar beregnes etter takster fastsatt av departementet.  

Kapittel II Honorarberegning

§ 5 Valg av debiteringsform
Tjenester kan debiteres etter medgått tid i henhold til angitt timesats for angjeldende tjenes-
te. Tjenester skal stykkprisdebiteres der stykkpristakster er angitt.

§ 6 Stykkprisdebitering
Den enkelte debiteringsenhet omfatter forberedelse til behandling, behandlingen og journal-
føring.

Der taksten per debiteringsenhet er angitt i tre honorartrinn skal normalhonoraret (midter-
ste stykkpristakst) normalt anvendes. De andre honorartrinn skal bare benyttes når arbeidet
har større eller mindre vanskelighetsgrad enn normalt, og når dette har hatt vesentlig inn-
virkning på den tid som kreves til behandlingen. Ved bruk av høyeste honorartrinn skal
begrunnelse fremgå av journalen.
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§ 7 Tidsdebitering
I effektiv arbeidstid inngår forberedelser til behandling, selve behandlingen og den tid som
går med til journalføring. Tid som går med til spesifisering av regning etter § 14 kan ikke
debiteres. 

All tidsdebitering skal baseres på effektiv arbeidstid med bistand fra en tannhelsesekretær.
Ved bistand fra mer enn én tannhelsesekretær kan timesats økes i henhold til takst 006. Ved
effektiv arbeidstid uten bistand fra tannhelsesekretær skal timesats reduseres i henhold til
takst 006. 

Behandlingstid utover 10 minutter debiteres per påbegynte 5 minutter. Behandlingstid inntil
10 minutter debiteres for 10 minutter. 

Medgått tid for hver seanse skal nedtegnes, og på anmodning fra pasienten oppgis ved 
spesifisering av regning etter § 14. Ved avbrutt behandling honoreres det gjennomførte
arbeidet etter medgått effektiv arbeidstid.

Kapittel III Spesielle bestemmelser om godtgjørelse

§ 8 Behandling ved spesialist eller tannpleier
Tannpleiers effektive arbeidstid honoreres etter takst for timesats for behandling utført av
tannpleier. Ved bistand fra tannhelsesekretær kan timesats økes i henhold til takst for tillegg
ved tidsbesparing.

Godkjent spesialist og tannlege med godkjent videreutdanning i protetikk og bittfysiologi
honoreres i tillegg med takst for påslag per time ved behandling av spesialist (takst 008).

§ 9 Tidsdebitering ved tannleges reise
Samlet tid som medgår til tannleges reise i forbindelse med tilkalling til tannklinikk eller
besøk hos pasient, honoreres etter takst for tannleges reise per påbegynte halve time.

§ 10 Reisegodtgjørelse
Nødvendige reiser godtgjøres av pasienten etter takster i Statens regulativ for innenlandsrei-
ser.

§ 11 Kvelds-, natt- og helligdagstillegg
Honoraret kan økes med 75 % når:
– innkalling til tannklinikk eller besøk hos pasient finner sted mellom klokken 18.00 og

klokken 08.00
– reisen begynner før klokken 07.00
– behandlingen finner sted i tiden fra klokken 14.00 dagen før søn- og helligdager til 

klokken 08.00 påfølgende arbeidsdag
– når behandling finner sted på offentlig høytidsdag
– ved fylkeskommunalt organisert tannlegevakt etter klokken 18.00 på ukedager og helg.



22

Dette gjelder ikke når tannlege/tannpleier forlenger den vanlige arbeidstid til før klokken
08.00 eller etter klokken 18.00 (klokken 14.00 på lørdag).

§ 12 Uteblitt eller forsinket pasient
Pasient regnes som uteblitt når pasienten uten varsel ikke møter til avtalt tid eller når time
avbestilles senere enn 24 timer før avtalt tid. 

Dersom pasient uteblir skal om mulig tapt tid anvendes på annet honorargivende arbeid.
Dersom det ikke er mulig å anvende tapt tid på annet honorargivende arbeid, kan det debite-
res med inntil 80 % av lavt timehonorar. For pasient som har krav på 75 % moderasjon kan
det bare debi-teres for inntil 80 % av det beløp som fremkommer etter at moderasjonsbeløpet
er trukket fra. 

Pasient regnes som forsinket når pasienten møter senere enn 5 minutter etter avtalt tid. 
Tapt tid som følge av forsinket pasient kan tidsdebiteres etter reglene i tredje ledd.

§ 13 Betalingsbetingelser
Behandlingen kan betales med kontant betalingsmiddel eller ved utstedelse av regning. 
Ved omfattende behandlinger kan det kreves at betaling foretas etter hvert som behand-
lingen gjennomføres. 

Ved utstedelse av regning og ved purringer kan det beregnes ekspedisjonsgebyr. 
Ved forsinket betaling kan det avkreves renter etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om 
renter ved forsinket betaling.    

§ 14 Kostnadsoverslag og spesifisert regning
Det skal gis kostnadsoverslag og spesifisert regning etter reglene i forskrift av 26. januar
1996 om prisopplysning ved tannlegetjenester m.m. Pasienten kan ikke avkreves honorar for
utarbeidelse av kostnadsoverslag og spesi-
fisering av regning.

§ 15 Mislykket behandling
Ved mislykket behandling eller dersom behandlingen må gjennomføres på nytt, gir dette
ikke grunnlag for ekstra honorar, dersom årsaken kan føres tilbake til tannlegen, eller tann-
teknikeren i de tilfeller tanntekniske arbeider inngår i behandlingen.

§ 16 Ikrafttredelse
Disse regler gjelder med virkning fra 1. januar 2006. 
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Takster med kommentarer

Kommentarer til takstene:

001 og 002 Undersøkelse
Taksten omfatter anamnese, klinisk undersøkelse av tenner, tannkjøtt, kjever og munn-

hulens slimhinner. Taksten omfatter også inspeksjon og undersøkelse av okklusjons- og 
artikulasjonsforholdene, samt ekstraoral undersøkelse. Taksten omfatter en sammenfattende
beskrivelse for pasienten av resultatet av undersøkelsen, en foreløpig behandlingsplan med
eventuelle alternative behandlinger, samt kostnadsoverslag. Av overslaget skal det 
fremgå sannsynlige kostnader til tanntekniske arbeider. Takst 002 kan også brukes av 
tannlege med godkjent spesialutdanning.

003 Etterkontroll etter kirurgiske inngrep
Taksten benyttes ved kontroll av tilheling, fjerning av sutur m.v. ved etterkontroll av 

kirurgiske inngrep og periodontal behandling.

004 Lokal og regional anestesi
Taksten skal dekke nødvendig anestesi ved injeksjon innenfor det aktuelle anestesiom-

rådet. Taksten kan kun brukes en gang i dette området for hver behandlingsseanse.

005 Omfattende undersøkelse og behandlingsplanlegging
Taksten kan brukes for tilfeller som krever en mer omfattende anamnese og klinisk

undersøkelse/utredning. Bittfysiologisk undersøkelse og utredning av funksjonsrelaterte
sykdomstilstander og behandlingsplanlegging honoreres også etter denne taksten. 

Taksten omfatter også arbeid knyttet til behandlingen uten at pasienten er til stede, slik
som f.eks. skriftlig terapi- og kostnadsoverslag, studier av modeller etc., skriving av henvis-
ninger, skademeldinger, søknader og eventuelle konsultasjoner pr. brev eller telefon.

Takstnr Tjeneste/behandling Stykkpris Timehonorar
kr kr/time

000 Generelle tjenester
001 Undersøkelse hos allmennprakt. tannlege 275,-
002 Undersøkelse hos tannlegespesialist/ 

tannlege med videreutdanning 455,-
003 Etterkontroll av kirurgiske inngrep, periodontal 

behandling og oralmedisinske undersøkelser 165,-
004 Lokal og regional anestesi 90,-
005 Omfattende undersøkelser 

og behandlingsplanlegging 845,-
006 Tillegg ved bruk av ekstra tannhelsesekretær/

fratrekk uten bruk av tannhelsesekretær 170,-
007 Timegodtgjørelse tannpleier 575,-
008 Tillegg for spesialist per time 165,-
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Taksten kan også benyttes av tannlegespesialist eller tannlege med videreutdanning som
får henvist pasient for utredning, diagnostikk og rådgivning om behandlingsplan for behand-
ling som det vil kunne ytes stønad eller bidrag til. Taksten kan utløses selv om det ikke
igangsettes behandling. Takst 005 kan ikke kombineres med takst 001 eller takst 002. 

006, 007 og 008
Tillegg for tannhelsesekretær, godkjent spesialist, tannlege med godkjent videreutdan-

ning i protetikk og bittfysiologi og timehonorar tannpleier benyttes som beskrevet i § 8,
kapittel III i Generelle regler for offentlig stønad til tannbehandling.

Kommentarer til taksten: 
101 Opplæring til egenomsorg/forebyggende behandling

Taksten omfatter informasjon om orale sykdommers årsak og utvikling, muligheter til
forebyggende tiltak, informasjon om munnhygieniske hjelpemidler med nødvendig instruk-
sjon samt motivering for egenomsorg.

Taksten omfatter fjerning av belegg, tannstein, fyllingsoverskudd m.m. og behandling
med fluor-preparater og plaquehemmende medikamenter, som ikke kommer inn under takst
701a eller 701b. 

Takstnr Tjeneste/behandling Stykkpris Timehonorar
kr kr/time

100 Forebyggende behandling
101 Opplæring til egenomsorg og 

forebyggende behandling 830,-

Takstnr Tjeneste/behandling Stykkpris Timehonorar
kr kr/time

200 Konserverende behandling
201 Preparering og fylling med amalgam, eller 

Glassionomer/kompomer,1 flate (kl I,III,V) 225,- 973,-
202 Preparering og fylling med amalgam 

eller glassionomer/kompomer, 2 flater 375,- 973,-
203 Preparering og fylling med amalgam 

eller glassionomer/kompomer, 3 flater 495,- 973,-
204 Preparering og fylling med amalgam eller 

glassionomer/kompomer, 4 flater eller mer 973,-
205 Preparering og fylling med kompositt,

1 flate (kl I,III,V) 308,- 973,-
206 Preparering og fylling med kompositt, 2 flater 615,- 973,-
207 Preparering og fylling med kompositt, 3 flater 

eller mer 740,- 973,-
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Kommentarer til takstene:
De oppførte stykkpristakster innbefatter all behandling, til og med ferdig fylling og pole-

ring i senere seanse. Honorar for provisorisk fylling som legges inn under behandlingens
gang for å bli byttet ut med permanent fylling i senere seanse, debiteres ikke særskilt, se for
øvrig takst 210.

201 og 205 Preparering og fylling med amalgam, glassionomer/kompomer eller kompositt, 
1 flate (kl I, III, V)

Taksten dekker fyllinger som omfatter hele fissursystemet på premolarer og molarer
(også når fissuren strekker seg ned på bukkal- eller lingualflaten), samt øvrige en-flate 
fyllinger av normal ut-strekning. Fyllinger som avviker fra «normaltilfellene» kan dekkes
etter medgått tid.

Flere fyllinger i samme fissursystem regnes som én fylling.
Om en fylling i liten utstrekning strekker seg inn på en tilgrensende flate, debiteres bare

for fylling over 1 flate.

202 og 206 Preparering og fylling med amalgam, glassionomer/kompomer eller kompositt, 
2 flater 

Eventuell stiftforankring inngår i taksten.

203 Preparering og fylling med amalgam eller glassionomer/kompomer, 3 flater 
Eventuell stiftforankring inngår i taksten.

208 Preparering og fylling etter tunnel-, brønn- eller skålform
Taksten omfatter preparering og fylling med glassionomer/kompomer og eventuelt 

kompositt i de tilfeller prepareringen utføres som en tunnel-, brønn- eller skålform-
preparering, uavhengig av om fyllingen legges i eller flere seanser.

209 Midlertidig fylling
Taksten omfatter midlertidige fyllinger på akuttpasienter hvor den permanente fylling

skal legges senere. Taksten kan også brukes ved spesielt dype fyllinger, hvor formålet er å
observere utviklingen, eller ved fylling i diagnostisk øyemed (lokalisering av pulpitt). 
Se for øvrig de innledende kommentarene til hovedgruppen (under 200 konserverende
behandling).

Takstnr Tjeneste/behandling Stykkpris Timehonorar
kr kr/time

208 Preparering og fylling etter 
tunell-, brønn og skålform 973,-

209 Midlertidig fylling 973,-
210 Annen behandling i forbindelse 

med fyllingsterapi 973,-
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210 Annen behandling i forbindelse med fyllingsterapi
Taksten omfatter bl.a. forsegling av fissurer, oppbygging av konus i amalgam eller kompo-

sitt, fylling med kohesivt gull. Materialkostnader for kohesivt gull og stifter/skruer i edelt
metall kan debiteres i tillegg.

Kommentarer til taksten:
301 All endodontisk behandling
All endodontisk behandling forutsettes debitert etter medgått tid. Dette inkluderer nødven-
dig anestesi og røntgenbilder (både før, under og etter behandlingen), bruk av kofferdam,
innlegg i kanal og midlertidig fylling. Taksten omfatter også revisjon av gamle rotfyllinger,
pulpaoverkapping og pulpa-amputasjon.

Rotfylling som utføres i forbindelse med rotspissamputasjon i samme seanse, debiteres
etter takst 606b eller 610b.

Kommentarer til takstene:
Honorarene for fast protetikk omfatter preparering, avtrykkstaking uansett metode, bruk

av overføringskappe, avtrykkstaking for arbeidsmodell, provisorisk fylling, krone eller bro,
prøving, eventuell korrigering og omgjøring, innslipning i okklusjon og artikulasjon, 
isolering, uttaking av farve, påmaling, polering, sementering og nødvendig etterkontroll.

Takstnr Tjeneste/behandling Stykkpris Timehonorar
kr kr/time

300 Pulpa- og rotbehandling
301 All endodontisk behandling 973,-

Takstnr Tjeneste/behandling Stykkpris Timehonorar
kr kr/time

400 Behandling med fast protetikk
401 Gull/porselensinnlegg, 1 flate 900,- 973,-
402 Gull/porselensinnlegg, 2 flater 1 500,- 973,-
403 Gull/porselensinnlegg, 3 flater 1 700,- 973,-
404 Helkrone med eller uten fasade, 3/4 krone, 

pinkrone gull/porselensinnlegg 4 flater og mer 1 935,- 973,-
405 Resinsementert bro, pr. pilar 650,- 973,-
406 Støpt konus eller rotkappe ink. stift 710,- 973,-
407 Tillegg pr ledd ved broarbeider og 

pr. attachment 480,- 973,-
408 Øvrig arbeid eller behandling i forbindelse 

med fast protetikk 973,-
409 Tillegg for permanent distanse ved 

implantatforankret protetikkper pr. stk. 400,-
410 Tillegg for utgifter til permanent distanse og 

tilleggskomponenter ved implantatprotetisk 
behandling
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Tannlegen er ansvarlig for at det tanntekniske laboratoriet får tilstrekkelige opplysninger
og må forsikre seg om at laboratoriet anvender materialer som tilfredsstiller kravene i lov og
forskrift om medisinsk utstyr, jf. Helsetilsynets rundskriv angående retningslinjer for bruk av
medisinsk utstyr – odontologiske biomaterialer (rundskriv IK-16/95, datert 10. mars 1995)
og rundskriv angående CE-merking og betydningen av denne ved kjøp og salg (rundskriv
IK-5/98, datert 18. mars 1998). Takstene dekker ikke utgifter til gull og tanntekniker.

De oppførte stykkpristakster innbefatter også suprakonstruksjoner for orale implantater,
teleskoperende broer og andre krone- og broarbeider.

401 Gull-/porselensinnlegg
Om et innlegg strekker seg litt inn på en tilgrensende flate, debiteres bare for innlegg

over 1 flate.

404 Helkrone med eller uten fasade, 3/4 krone, pinkrone, gull-/porselensinnlegg 4 flater og mer
Taksten omfatter også krone på implantat. Eventuell stiftforankring inngår i taksten.

405 Resinsementert bro, pr. pilar
Taksten omfatter utførelse av resinsementerte broer. Taksten dekker nødvendig 

preparering i emalje, avtrykk, etsing av emalje for retensjon samt fastsetting.

406 Støpt konus eller rotkappe, inkludert stift
Taksten dekker støpt konus som krever ekstra seanse for avtrykk og sementering. 

For delt konus får det bare debiteres for ett honorar. 
Taksten omfatter også rotkappe, radikulærforankring og innerhette ved teleskopkrone i

forbindelse med avtakbar protetikk.

407 Tillegg pr. ledd ved broarbeider og pr. attachment
Taksten omfatter alle faktisk utførte ledd i et broarbeid, hvor hvert utført ledd utgjør til-

nærmet naturlig tannstørrelse, uavhengig av det antall tenner som tidligere var tilstede eller
som normalt forekommer i området for broerstatningen. Taksten omfatter også tilpasning
ved attachment.

408 Øvrig arbeid eller behandling i forbindelse med fast protetikk og ved bittfysiologisk 
behandling

Taksten omfatter midlertidige kroner og broer på akuttpasient hvor sluttpreparering og
avtrykk skal utføres av annen tannlege. Taksten omfatter også fastsetting av løsnet fasade
eller krone, støpt fikseringsskinne, fjernelse av rotkanalstift og av gamle kroner eller broer,
og tilpasning av sadler.

Taksten gjelder også for annet arbeid i forbindelse med fast protetikk og ved 
bittfysiologisk behandling som ikke dekkes av takstene 401 – 407.

Takst 409 Tillegg for permanent distanse ved implantatforankret protetikk, per stykk.
Taksten omfatter tannlegens innsetting og tilpassing av permanent implantatdistanse. 
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Kommentarer til takstene:
Takstene 501 - 503 omfatter alle arbeidsmomenter som er nødvendig for å ferdigstille

arbeidet. Heri inngår planlegging av protesens utforming og utstrekning, avtrykk for 
individuell skje, avtrykk av motstående kjeve, endelig avtrykk, bittaking, valg av form og 
farge på tenner, prøving av skjelett, tannoppstilling, bittaking for innsetting og innsliping i
artikulator, innsliping av presset protese, samt justering av protesen.

Takstene dekker ikke utgifter til gull, tenner og tanntekniker (gjelder også takstene 504
og 505).

501 Hel over- eller underkjeveprotese
Som enkle tilfeller regnes proteser som utføres på underlag med lite resorpsjon, med 

normale kjeverelasjoner og normale myodynamiske forhold.
Som normaltilfeller regnes tilfeller med moderate resorpsjoner av underlaget, og for øvrig

noe vanskeligere forhold enn de enkle.
Høyeste honorartrinn anvendes for tilfeller med vanskelige kristaforhold og kjeverela-

sjoner, ved vanskelige anatomiske, fysiologiske eller kooperasjonsmessige forhold, ved 
spesielle estetiske problemer og når støpt protesebasis anvendes.

502 Helsett
Se kommentarer til takst 501 vedrørende bruk av de tre honorartrinn.

503 Partiell protese
Som enkle tilfeller regnes proteser med eller uten trådklammere beregnet for semiperma-
nent bruk og hvor de anatomiske forhold og andre forhold gjør proteseframstillingen 
spesielt enkel.

Som normaltilfeller regnes også proteser beregnet for semipermanent bruk, men hvor
forholdene er vanskelige. Hit regnes også proteser med støpte klammere og barrer, men

Takstnr Tjeneste/behandling Stykkpris Timehonorar
kr kr/time

500 Avtakbare proteser
501 Hel over- ellerunderkjeveproteser 1 885,- 2 115,- 2 380,- 830,-
502 Helsett 3 240,- 3 680,- 4 145,- 830,-
503 Partiell protese 1 040,- 1 545,- 2 100,- 830,-
504 Rebasering      710,- 830,-
505 Øvrig arbeid eller behandling i for-

bindelse med avtagbar protetikk 830,-

Takst 410 Tillegg for utgifter til permanent distanse og tilleggskomponenter ved implantatprote-
tisk behandling

Taksten kan brukes til utgifter til permanent distanse og til andre komponenter ved
implantatforankret protetisk behandling som ikke inngår i faktura fra tanntekniker. Utgif-
tene må dokumenterres.



29

hvor antall tenner som skal erstattes er få eller hvor forholdene er slik at framstillingen av
protesen er enkel.

Høyeste honorartrinn anvendes for øvrige partielle proteser med støpte klammere, 
beregnet for permanent bruk.

504 Rebasering
Taksten omfatter alle former for rebasering av avtagbare plateproteser.
Taksten omfatter planlegging av utforming, avtrykkstaking, kjeveregistrering, tilpassing,

innsliping og etterjustering.

Takstnr Tjeneste/behandling Stykkpris Timehonorar
kr kr/time

600 Kirurgisk behandling
601 Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot 300,- 973,-
602 Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann 

eller rot i samme kjeveregion og i samme 
behandlingsseanse 175,- 973,-

603 Biopsi/eksisjon 545,-
604 Incisjon av absess 545,-
605 Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot 1 090,-
606a Apicectomi av en rot 1 090,-
606b Tillegg for rotfylling ved apicectomi av en rot 330,-
607 Cystostomi/eksplorasjon 1 090,-
608 Plastisk operasjon av leppebånd/tungebånd 1 090,-
609 Operativ fjerning av spyttstein 1 090,-
610a Apicectomi av flere røtter på samme tann 1 640,-
610b Tillegg for rotfylling, pr. rot ved-

apicectomi av tann med flere røtter 330,-
611 Plastisk operasjon for lukking av åpning 

til antrum 1 640,-
612 Operative inngrep med bred åpning til antrum 1 640,-
613 Cystectomi 1 640,-
614 Blottleggelse av retinert tann med 

eller uten feste 1 640,-

505 Øvrig arbeid eller behandling i forbindelse med avtagbar protetikk
Taksten omfatter arbeid eller behandlingsmomenter som ikke dekkes av takstene 501 - 504,
som f.eks. obturatorprotese utført etter myodynamisk teknikk, ombygging av gammel prote-
se, behandling med kondisjoneringsmateriale med myk konsistens, innprøving av ulike for-
ankringselementer og bitthevinger som utføres på gammel protese før ny skal lages. Der-
som tannlegen utfører noe av teknikerarbeidet selv, debiteres dette etter denne takst (eks.
framstilling av individuell skje).
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Kommentarer til takstene:
Røntgenundersøkelser som trengs for diagnostisering og lokalisering

debiteres etter takstene i gruppe 1000. Nødvendig anestesi debiteres etter takst 004.

601 Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot
Taksten omfatter ekstraksjon av enrotet eller flerrotet tann eller en slik tanns rot/røtter.

Taksten omfatter separasjon av røtter, utskraping av alveol og tiljevning av benkanter, og fjer-
nelse av røtter hvor oppklapping er unødvendig.

602 Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme kjeveregion og i samme
behandlingsseanse

En tann skal anses å ligge i samme kjeveregion om den omfattes av samme anestesi, som
legges for den tann som debiteres etter takst 601, se foran til takst 004. Se for øvrig kommen-
tarene til takst 601.

607 Cystostomi/eksplorasjon
Takst 607 kan brukes ved undersøkende kirurgisk oppklapping hvor diagnosen er ukjent

(eksplorasjon).

611 Plastisk operasjon for lukking av åpning til antrum
Skjer lukkingen ved bruk av sutur uten plastisk operasjon, dekkes utgiftene etter takst 604.

618 og 619 implantatbehandling
Takstene omfatter innsetting av fiksturer og innsetting av tilhelingsdistanse.

620 Materiale til vevsregenerasjon
Taksten kan brukes når materiale til vevsregenerasjon brukes i situasjoner hvor kjeve-

kam er resorbert/traumatisert, ved behov for oppbygninger i sinus mv. Med materiale

Takstnr Tjeneste/behandling Stykkpris Timehonorar
kr kr/time

615 Autotransplantasjon av tann 1 940,-
616a Bløtvevsplastikk 1 090,-
616b Rekonstruksjon med benvolumsøkning 

av kjevekam med bentransplantasjon 2 670,-
617 Behandling av kjevebrudd 2 970,-
618 Kirurgisk tannimplantatbehandling 

første implantat 10 060,-
619 Kirurgisk tannimplantatbehandling 

pr. implantat i tillegg 4 620,-
620 Tillegg for materiale til vevsregenerasjon ved

kirurgisk tannimplantatbehandling
621 Øvrig kirurgisk samt oralmedisinsk behandling 973,-



31

menes alloplastisk materiale eller kunstig benvev. Utgiftene til materialet må dokumenteres.

621 Øvrig kirurgisk og oralmedisinsk behandling
Taksten omfatter andre oralkirurgiske inngrep eller oralmedisinsk behandling som ikke

er omtalt i takstene.
Utgifter til andre prefabrikkerte elementer enn implantater (se takst 618 og 619) og som

inngår i behandlingen, kan debiteres særskilt. Utgiftene må dokumenteres.

Kommentarer til takstene:
701a og b Periodontittbehandling uten kirurgiske inngrep

Taksten benyttes som ledd i en systematisk behandling rettet mot årsaken til periodontitt.
Taksten omfatter subgingival depurasjon for å fjerne bakterielt plakk og tannstein samt opp-
læring til egenomsorg og eventuelle tiltak for røykeavvenning når denne utføres i forbindelse
med subgingival depurasjon. Bruk av takst 701a forutsetter derfor en tidsbruk på minimum 
ca. 40 minutter for full refusjon/honorar. Med dobbel seanse menes en behandlingsseanse
som tidsmessig utgjør det dobbelte av hva som er normalt å avsette til behandling etter 
denne takst.

702 - 704 Mukogingival kirurgi
Takstene omfatter lappoperasjon, gingivektomi, hemiseksjon og operasjon for reetablering
av bein-feste. Utgifter til prefabrikata (mem-bran) kan debiteres i tillegg til honoraret for
behandling. Utgiftene må dokumenteres.

Takstnr Tjeneste/behandling Stykkpris Timehonorar
kr kr/time

700 Periodontal behandling
701a Periodontittbehandling uten kirurgisk 

inngrep - enkel seanse 875,-
701b Periodontittbehandling uten kirurgiske 

inngrep – dobbel seanse 1 745,-
702 Mukogingival kirurgi, inkludert gingivektomi 875,-
703 Lappoperasjon over mindre område 

enn 4 tenner 1 090,-
704 Lappoperasjon over område på

4 tenner eller flere 1 640,-
705 Øvrig periodontittbehandling 973,-
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Takstnr Tjeneste/behandling Stykkpris Timehonorar
kr kr/time

800 Kjeveortopedisk behandling

801 Behandlingsplanlegging

801 Behandlingsplanlegging 1 270,-
802 Fremstilling og innsetting 

av avtakbar apparatur
802a Enkel retensjonsplate (Pressplate/ 

Essixplate og lignende) 870,-
802b Ganebue loddet til bånd/Quad Helix 1 345,-
802c Fixert plate, enkel type (Hawley, Jensen 

og lignende) 1 555,-
802d Komplisert plate (Hilgersplate, Retraktor 

og lignende) 2 135,-
802e Mono-block typer (RPE og lignende) 2 500,-
802f Aktivator og Twin-block typer

(Maxillator, Hansaplate og lignende). 2 925,-
802g Komplisert ganebue/Quad Helix fremstilt 

av LKG-teamene ved Rikshospitalet og UiB 
ved behandling av LKG/craniofaciale lidelser. 2 925,-

803 Fast apparatur i en hel kjeve 
803a Fast apparatur i en hel kjeve 2 240,-
803b Fast apparatur i en hel kjeve med 

selvligerende brackets 2 770,-
804 Behandlingskontroller/arbeidsoperasjoner 

i aktiv behandlingsfase 
804a Behandlingskontroll uten apparatjustering 211,-
804b Enkel arbeidsoperasjon 330,-
804c Middels arbeidsoperasjon 490,-
804d Komplisert arbeidsoperasjon 795,-
804e Spesielt krevende behandling av LKG/

craniofaciale lidelser utført av LKG-teamene 
ved RH og UiB 1 190,-

804f Ekstra arbeidsoperasjon 211,-
805 Spesialutstyr/tilleggsmateriell
805a Lipbumper, Transpalatinalbue og tilsvarende 360,-
805b Mia-Quad-helix og tilsvarende 470,-
805c HG med drag, Jasper Jumper/Malu/

Bitefixer pr. stk. og tilsvarende 660,-
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Takstnr Tjeneste/behandling Stykkpris Timehonorar
kr kr/time

805d Ansiktsmaske/Delaire og tilsvarende 1 525,-
805e Herbst apperatur og tilsvarende 2 115,-
806 Behandlingsavslutning
806a Fjerning av apparatur i en kjeve med rens 560,-
806b Fremstilling og liming av retensjons-

bue i overkjeve/underkjeve front pr. stk. 985,-
807 Retensjonskontroller
807a Enkel kontroll 211,-
807b Enkel arbeidsoperasjon ved kontroll 318,-

Kommentarer til takstene:
Forundersøkelse

Forundersøkelse (inkludert nødvendige røntgenundersøkelser mv.) som har til hensikt å
vurdere behov for kjeveortopedisk behandling uavhengig av om behandlingen iverksettes
eller ikke, ytes som stønad etter takster i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til under-
søkelse og behandling hos tannlege for sykdom hjemlet i folketrygdlovens § 5-6 tredje ledd
og § 22-2 andre ledd. 

Takst 801
Takst 801 omfatter behandlingsplanlegging, vurdering av diagnostiske data, foto og rønt-

genundersøkelse ifm. planleggingen, henvisning til tannlege for forberedende behandling,
henvisning til annen spesialist, søknad om refusjon til trygdekontoret og tilbakemelding til
henvisende tannlege. 

Taksten omfatter også samtale med pasient og foresatt om valg av behandlingsforslag
med aktuelle forutsetninger og konsekvenser. 

Behandlingsplanlegging skal være utført av kjeveortoped for at taksten skal utløses.
Takst 801 kan utløses en gang i et behandlingsforløp.
LKG-teamene ved Rikshospitalet og Universitetet i Bergen kan ved behandling av pasient

med LKG/craniofaciale lidelser utløse takst 801 flere ganger i et behandlingsforløp.

Takst 802
Takstene 802a-d omfatter fremstilling av avtakbar intraoral apparatur og inkluderer

avtrykk og fremstilling av arbeidsmodell i én kjeve, fremstilling av apparatur, enten denne er
fremstilt hos tanntekniker som underleverandør eller av kjeveortoped, samt påsetting/
tilpassing i munnen og aktuell i nformasjon om bruk av apparatur frem til neste kontroll. 

Takstene 802 e-f omfatter samme prosedyre som for takstene 802 a-d, men basert på
avtrykk og fremstilling av arbeidsmodeller for begge kjever. 

Takst 802g omfatter samme prosedyrer som 802a-f og er forbeholdt LKG -teamene på Riks-
hospitalet og Universitetet i Bergen ved behandling av LKG/craniofaciale lidelser. Taksten
kan utløses av privatpraktiserende kjeveortoped dersom LKG-teamene har instruert/henvist
til privatpraktiserende kjeveortoped for tillaging av komplisert ganebue/Quad Helix.
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Takst 803
Takst 803a Fast apparatur i en hel kjeve omfatter tilpassing og påsetting av fast apparatur

inkludert aktuell informasjon og veiledning til pasient. Taksten inkluderer nødvendig 
materiell av type brackets, bånd og bue.

Takst 803b Fast apparatur i en hel kjeve med selvligerende brackets omfatter tilpassing og
påsetting av fast apparatur inkludert aktuell informasjon og veiledning til pasient. Taksten
inkluderer nødvendig materiell av type brackets, bånd og bue.

Takst 804
Takst 804a Behandlingskontroll uten apparatjustering omfatter enkle kontroller som blir

foretatt underveis i den aktive kjeveortopediske behandlingen og uten at apparatjustering er
nødvendig. Taksten er basert på et tidsforbruk på 10 minutter.

Takst 804b Enkel arbeidsoperasjon omfatter prosedyrer slik som for eksempel justering
av apparatur, bueskift i en kjeve (enkelt bueskift), resementering, fjerning av sementerte
apparater og limte retainere eller tilpassing av 1-2 bånd uten sementering. Utgangspunkt for
taksten er et tidsforbruk på 15 minutter.

Takst 804c Middels arbeidsoperasjon omfatter prosedyrer slik som for eksempel liming
av 1-3 brackets, tilpassing og sementering av 1-2 bånd, bueskift i en kjeve (middels)eller bue-
justering der buen må tas ut. Utgangspunkt for taksten er et tidsforbruk på 20 minutter.

Takst 804d Komplisert arbeidsoperasjon omfatter prosedyrer av typen liming av 4-8 
brackets, tilpassing og sementering av 3-4 bånd. Utgangspunkt for taksten er et tidsforbruk
på 30 minutter. 

Ved behov for å utføre flere arbeidsoperasjoner i samme behandlingsseanse vil arbeids-
operasjon nr. 2 etc (jf. 804b-804d) utløses i henhold til takst 804a.

Takst 804e Spesielt krevende behandling utført av LKG-teamene ved Rikshospitalet eller
Universitetet i Bergen ved LKG/Craniofaciale lidelser. Utgangspunktet for taksten er 45
minutter. 

Ved behandling ved LKG-teamene som krever takstbruk utover 804e, benyttes takstene
804a-804e avhengig av type arbeidsoperasjon. 

Takst 804f kan benyttes (istedenfor takst 804a) i situasjoner hvor det er behov for å utføre
flere arbeidsoperasjoner i samme behandlingsseanse. Den er tenkt benyttet når tidsestimatet
etter takstene 804a – 804d ikke er tilstrekkelig for å dekke begge arbeidsoperasjoner. 
Dekker arbeidsoperasjon nr. 2.

Takst 805
Takst gjelder spesialmateriale som må benyttes i tillegg til takst 803 og tilpassing/

montering av dette (ekstraoral apparatur). 

Takst 807
Det ytes stønad til inntil 6 retensjonskontroller. Taksten kan ytes for pasienter som faller

inn under takst 1101 gruppe b og c for kjeveortopedisk behandling. For pasienter som
behandles/er behandlet for LKG/craniofaciale lidelser av LKG-teamene ved Rikshospitalet
eller Universitetet i Bergen, er det ingen alders- eller antallsbegrensning når det gjelder
retensjonskontroller.
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Takstnr Tjeneste/behandling Stykkpris Timehonorar
kr kr/time

900 Øvrige tjenester/behandlinger
901a Avtrykk per kjeve 175,-
901b Modell per kjeve 350,-
901c Soklet modell/studiemodell 980,-
902 Bittskinne, tannbeskytter 640,-
903 Pasientfoto, pr bilde 33,-
904 Bleking av tenner 973,-
905 Skallfasetter 973,-
906 Tilleggstakst ved behandling under 

lystgassanalgesi 333,-

Kommentarer til takstene:
901a Avtrykk

Taksten omfatter alle former for avtrykk av en hel kjeve. 

901b Modell 
Taksten omfatter alle gipsmodeller av en hel kjeve. Avtrykkstaking er inkludert i taksten. 

901c Soklet modell/studiemodell
Taksten inkluderer avtrykk og modelltaking av begge kjever samt sokling.

902 Bittskinne, tannbeskytter
Taksten omfatter avtrykkstaking, bittregistrering og primær tilpasning av bittskinne eller

tannbeskytter.
Etterkontroll og justering debiteres etter takst 003.

903 Pasientfoto, bilde
Taksten omfatter foto (med film eller digitalt) for dokumentasjon av munn-, tann- og 
kjeveforhold, uavhengig av hvem som tar bildet. Det debiteres ikke for mislykket bilde.

904 Bleking av tenner
Taksten omfatter bleking av både vitale og avitale tenner med nødvendig bruk av materi-

aler og medikamenter.

905 Skallfasetter
Taksten omfatter all behandling i forbindelse med framstilling og fastsetting av skallfaset-

ter (laminater), inkludert sliping i emalje, avtrykk, fargetaking, rekvirering av arbeid hos 
tekniker, tilpassing av form og farge, fastsetting, polering og kontroll.

906 Tilleggstakst ved tannbehandling under lystgassanalgesi
Taksten skal dekke ekstra utgifter i forbindelse med lystgassbehandling, og beregnes

som ved tids-debiterte behandlinger for øvrig. Taksten omfatter den innledende fase, tiden
pasienten er under lystgassanalgesi og den avsluttende fase.

All tannbehandling som utføres under lystgassanalgesi debiteres etter gjeldende takster.
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Takstnr Tjeneste/behandling Stykkpris Timehonorar
kr kr/time

1000 Laboratorieprøver 
og røntgenundersøkelser

1001 Taking av prøver til laboratorieundersøkelser 
(mikrobiologi, patologi, biokjemi, hematologi) 133,-

1002 Tannrøntgen, per bilde 54,-
1003 Okklusalrøntgen, per bilde 107,-
1004 Panoramarøntgen, per bilde (ortopantomografi) 400,-
1005 Håndrøntgen for kjeveortopedisk vekstanalyse 225,-
1006 Skallerøntgen profil, eventuelt flere plan 475,-
1007 Røntgen ansiktsben/kjeveledd 290,-
1008 Sialografi 760,-
1009a CT/MR kjeve/ansiktsskjelett (med bløtvev) 875,-

1009b Tilleggsserie 660,-

Kommentarer til takstene
Takstene omfatter eksponering, framkalling og tyding av bildene. Det debiteres ikke for

mislykket bilde.


