Tandpriskollen
Det kan skilja tusenlappar mellan det högsta och
lägsta priset för tandvård – på tandpriskollen.se får
du hjälp att jämföra priser.
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Det ska löna sig att
jämföra priset för en
tandvårdsbehandling.
Det är fri prissättning på tandvård i Sverige. Det innebär att
tandvårdsmottagningar sätter sina egna priser för den tandvård som de utför.
För att stärka patientens ställning och öka konkurrensen på
tandvårdsmarknaden har TLV tagit fram en digital prisjämförelsetjänst för
tandvård, Tandpriskollen.
Tandpriskollen ska ge patienter en bild av prisnivåerna hos både
Folktandvården och privata tandläkare och därmed göra det möjligt att
jämföra priser för olika behandlingar mellan olika tandvårdsmottagningar.
På Tandpriskollen finns uppgifter om priserna på nästan 200 åtgärder från
över 3 000 tandvårdsmottagningar i Sverige.
I den här introduktionen till Tandpriskollen beskrivs prisskillnaderna mellan
fyra vanliga behandlingar – basundersökning, lagning av en kindtand,
rotfyllning och installation av krona. Vi har dock tagit bort mottagningar som
utfört någon av dessa fyra behandlingar mindre än fem gånger för att inte
prisbilden ska bli missvisande.
För varje behandling visas prisspridningen - från lägsta till högsta pris - i hela
landet.
Alla behandlingar och åtgärder som visas i Tandpriskollen är sådana som
omfattas av det statliga tandvårdsstödet och priserna baseras på de priser som
patienter faktiskt har betalt för sin tandvård, exklusive tandvårdsstöd. Priserna
vid lanseringen av Tandpriskollen bygger på det pris som patienter betalat
under perioden juli till december 2019.
Uppgifterna kommer att uppdateras tre gånger per år. Tandpriskollen visar
att det lönar sig att jämföra priset för en tandvårdsbehandling eftersom det
kan skilja tusenlappar mellan det lägsta och högsta priset.

Basundersökning innebär att tandläkaren undersöker
hela munnen, alltså samtliga tänder och tandköttet.
I undersökningen ingår cirka fyra röntgenbilder, mindre tandstensborttagning eller fluorbehandling samt hälsoinformation
och rekommendationer till patienten om egenvård.

Lägsta pris:

299 kr

Median:

895 kr

Högsta pris:

1 900 kr

Skillnad på 1 500 kronor mellan högsta och lägsta
pris för en basundersökning i samma region
Det högsta priset för en basundersökning är 1 900 kronor och det är en mottagning
i Skåne som tar det priset. Därefter finns de högsta priserna i Stockholm med
1 690 kronor och i Västernorrland med 1 591 kronor.
De lägsta priserna för en basundersökning återfinns i Stockholm med 299 kronor
följt av Skåne med 399 och Västra Götaland med 400 kronor. I Sverige varierar därmed
priserna för en basundersökning från 299 kronor på en mottagning i Stockholm
till 1 900 kronor i Skåne.
Störst skillnad mellan det högsta och lägsta priset för en basundersökning inom samma
region återfinns bland mottagningarna i Skåne med en prisskillnad på 1 500 kronor
mellan högsta och lägsta pris följt av Stockholm med en prisskillnad på 1 391 kronor och
Västra Götaland med 949 kronor.
Referenspriset för en basundersökning är 845 kronor. Referenspriset talar om vad ett
normalpris för en behandling kan vara och tas fram av TLV. Det är utifrån detta pris som
patientens ersättning från det statliga tandvårdsstödet beräknas. Om tandläkaren tar ett
högre pris än referenspriset får man som patient själv betala mellanskillnaden.

Lagning av en tand avser lagning av en kindtand.
I åtgärden ingår bedövning, skadad tandsubstans borras
bort, fyllning, inpassning i bettet och polering.
Vid behov ingår även kontrollröntgen.

Lägsta pris:

600 kr

Median:

Högsta pris:

1 350 kr

3 500 kr

Priset för att laga en kindtand kan variera med
över 2 500 kronor inom samma region
Det högsta priset för att laga en kindtand är 3 500 kronor och det är en
mottagning i Skåne som tar det priset. Därefter finns de högsta priserna i
Västernorrland med 3 088 kronor och i Jämtland med 2 650 kronor.
De lägsta priserna för att laga en kindtand återfinns i Västra Götaland
med 600 kronor följt av Stockholm med 775 kronor samt i Västerbotten och
Kalmar med 900 kronor. I Sverige varierar alltså priserna för att laga en
kindtand från 600 kronor på en mottagning i Västra Götaland till 3 500
kronor i Skåne.
Störst skillnad mellan det högsta och lägsta priset för att laga en kindtand
inom samma region återfinns bland mottagningarna i Skåne med en
prisskillnad på 2 550 kronor mellan högsta och lägsta pris följt av
Västernorrland med en prisskillnad på 1 968 kronor och Stockholm med 1 825
kronor.
Referenspriset för att laga en kindtand är 1 140 kronor. Referenspriset
talar om vad ett normalpris för en behandling kan vara och tas fram av TLV.
Det är utifrån detta pris som patientens ersättning från det statliga
tandvårdsstödet beräknas. Om tandläkaren tar ett högre pris än referenspriset
får man som patient själv betala mellanskillnaden.

Rotfyllning innebär att tanden rensas, rengörs och fylls
med ett plastiskt material. När pulpan (nerven) i tanden
är skadad behöver en rotfyllning utföras, alternativet är
annars att tanden måste tas bort. Behandlingen tar
vanligen flera besök. I åtgärden ingår bedövning, rensning,
rotfyllning, kontrollröntgen och provisorisk fyllning.

Lägsta pris:

3 325 kr

Median:

Högsta pris:

5 405 kr

11 745 kr

7 745 kronor - skillnaden mellan högsta och lägsta
priset för en rotfyllning inom samma region
Det högsta priset för en rotfyllning är 11 745 kronor och det är en mottagning
i Stockholm som tar det priset. Därefter finns de högsta priserna i Uppsala med
8 295 kronor och i Halland och Västra Götaland med 7 870 kronor.
De lägsta priserna för en rotfyllning återfinns i Skåne med 3 325 kronor följt av
Västerbotten med 3 500 och Sörmland med 3 585 kronor. I Sverige varierar därmed
priserna för en rotfyllning från 3 325 kronor på en mottagning i Skåne till 11 745
kronor i Stockholm.
Störst skillnad mellan det högsta och lägsta priset för en rotfyllning
inom samma region återfinns bland mottagningarna i Stockholm med en
prisskillnad på 7 745 kronor mellan högsta och lägsta pris följt av Västra Götaland
med en prisskillnad på 3 870 kronor och Skåne med 3 617 kronor.
Referenspriset för en rotfyllning är 5 135 kronor. Referenspriset talar om
vad ett normalpris för en behandling kan vara och tas fram av TLV.
Det är utifrån detta pris som patientens ersättning från det statliga
tandvårdsstödet beräknas. Om tandläkaren tar ett högre pris än
referenspriset får man som patient själv stå för mellanskillnaden.

Krona på en tand innebär att en konstgjord krona, vanligen
keramisk (i porslin), limmas på en egen tand. En krona behövs
när en tand har större skador och en fyllning inte är lämplig.
Kronan tillverkas i de flesta fall av en tandtekniker efter ett
avtryck eller digital avbildning. I åtgärden ingår bedövning,
tillslipning av tanden, provisorisk krona under tiden den
riktiga framställs och material.

Lägsta pris:

Median:

Högsta pris:

4 470 kr

6 720 kr

12 735 kr

Högsta pris för en krona mer än dubbelt
så högt som referenspriset
Det högsta priset för en krona är 12 735 kronor och det är en mottagning i
Västernorrland som tar det priset. Därefter finns de högsta priserna i Uppsala med
9 998 kronor och i Stockholm med 9 990 kronor.
De lägsta priserna för en krona återfinns i Skåne med 4 470 kronor följt av Örebro med
4 660 kronor och Stockholm samt Västerbotten med 5 000 kronor. I Sverige varierar
således priserna för en krona från 4 470 kronor på en mottagning i Skåne till
12 735 kronor i Västernorrland.
Störst skillnad mellan det högsta och lägsta priset för en krona inom samma
region återfinns bland mottagningarna i Västernorrland med en prisskillnad på
6 980 kronor mellan högsta och lägsta pris följt av Stockholm med 4 990 kronor
och Skåne med 4 730 kronor.
Referenspriset för en krona är 5 755 kronor. Referenspriset talar om vad ett normalpris
för en behandling kan vara och tas fram av TLV. Det är utifrån detta pris som
patientens ersättning från det statliga tandvårdsstödet beräknas. Om tandläkaren tar
ett högre pris än referenspriset får man som patient själv stå för mellanskillnaden.

Det statliga tandvårdsstödet
Det statliga tandvårdsstödet ges för att bibehålla en god tandhälsa hos individer med
inga eller små tandvårdsbehov. Det ska även ge tandvård till en rimlig kostnad för de
med stora behov. Det ges för förebyggande tandvård och för tandvårdsbehandlingar som exempelvis bidrar till att åtgärda smärta, ge förmåga att äta,
tugga eller tala utan större hinder och ge ett utseendemässigt godtagbart
resultat.
Stödet omfattar alla vuxna som är 24 år eller äldre och består av ett allmänt
tandvårdsbidrag, ett högkostnadsskydd samt ett särskilt tandvårdsbidrag för
personer som har sjukdom eller funktionsnedsättning med risk för sämre
tandhälsa. Det statliga tandvårdsstödet gör att man bara behöver betala en del av
kostnaden vid större behandlingar. När de sammanlagda kostnaderna för
tandvård överstiger 3 000 kronor eller mer under ett år, enligt referensprislistan,
ersätts 50 procent av kostnaderna. När de sammanlagda kostnaderna överstiger
15 000 kronor, enligt referensprislistan, ersätts 85 procent av kostnaderna.
Om tandläkaren tar ett högre pris än referenspriset får man som patient betala
mellanskillnaden själv.

Exempel
En behandling består av åtgärder som sammanlagt har ett referenspris på 20 000
kronor. Tandläkarens pris i detta exempel är 22 000 kronor.
Du behöver först betala 3 000 kronor för att komma upp till
högkostnadsskyddets första nivå.
Av kostnaderna mellan 3 000 och 15 000 kronor, det vill säga 12 000 kronor,
betalar du 50 procent. Det blir 6 000 kronor. Av de kostnader som överstiger
15 000 kronor, det vill säga 5 000 kronor, betalar du 15 procent. Det blir 750
kronor. Du får också stå för mellanskillnaden av det tandläkaren tar ut och
referenspriset, alltså 2 000 kronor. Du betalar därmed totalt 11 750 kronor
(3 000 + 6 000 + 750 + 2 000) för en behandling som kostar totalt 22 000. Du har
då fått 10 250 kronor i tandvårdsersättning från högkostnadsskyddet för den
utförda tandvården.

TLV beslutar om referenspriserna
Referenspriser gäller för allmäntandvård och för specialisttandvård.
Referenspriserna ligger till grund för hur stor ersättning patienterna får men
fungerar också som ett jämförelsepris. Referenspriserna är beräknade utifrån att
ett standardmaterial används vid behandlingen.

Telefon växel: 08 - 568 420 50
E-post: registrator@tlv.se

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV,
är en statlig myndighet som beslutar vilken
tandvård, vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskydden så man
inte behöver betala allt själv.

Besöksadress Fleminggatan 18
112 26 Stockholm
Organisationsnummer:
202 100 - 5364
Postadress:
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

